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3020. Програма за одбележување годишни-
ни на значајни настани и истакнати 
личности за 2009 година......................... 147/9

   

 З А К Л У Ч О Ц И 

Рег. бр.  Бр./стр.
3021. Заклучоци од Собранието на Репуб-

лика Македонија...................................... 147/11
   

 Д Е Л О В Н И Ц И 

Рег. бр.  Бр./стр.
1698. Деловник на Собранието на Републи-

ка Македонија.......................................... 91/1
   

 С Т Р А Т Е Г И И  

Рег. бр.  Бр./стр.
1781. Национална стратегија за развој на 

електронските комуникации со инфор-
матички технологии......................... 95/2

1782. Стратегија за управување со јавниот 
долг на Република Македонија за пе-
риод од 2008 до 2010 година.................. 95/36

   

 Р Е З О Л У Ц И И 

Рег. бр.  Бр./стр.
2108. Резолуција за бегалците од воените 

дејствија во Република Грција за време 
на Граѓанската и Втората светска војна 106/32

2500. Резолуција за односите на Република 
Македонија со Косово............................ 128/2

2755. Резолуција за изнаоѓање на стратегија 
за наметнатиот спор од страна на Ре-
публика Грција за нашето уставно име 139/14

3222. Резолуција за приоритетите во 2009 
година за пристапувањето на Републи-
ка Македонија во Европската унија...... 155/3

3407. Исправка................................................. 164/3
   
 О Г Л А С И 

Рег. бр.  Бр./стр.
361. Оглас за избор на членови на Сове-

тот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија што ги избира Соб-
ранието на Република Македонија..... 25/2

  

 ЗАКОНОДАВНО -ПРАВНА   
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

 Исправка на Законот за земјоделското 
земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 
135/2007).................................................. 17/6

357. Закон за просторно и урбанистичко 
планирање (Пречистен текст)................ 24/1

2109. Исправка на Законот за територијал-
ната организација на локалната само-
управа во Република Македонија („Сл. 
весник на РМ“ бр. 55/04)........................ 106/33

2110. Исправка на Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата („Сл. весник 
на РМ“ бр. 54/07)..................................... 106/33

2950. Закон за вработувањето и осигурува-
њето во случај на невработеност (Пре-
чистен текст)……………………........... 144/2

3022. Исправки на Законот за превоз на 
опасни материи во патниот и желез-
ничкиот сообраќај („Сл. весник на 
РМ“ бр. 92/07........................................... 147/11

3276. Закон за семејството (Пречистен текст).. 157/1
  

 КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 
ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2957. Одлука за определување на коефици-

ентите за утврдување на плата на прет-
седателот, заменик - претседателот и 
членовите на Државната комисија за 
жалби по јавни набавки.......................... 144/16

  

 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА               
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
 У К А З И 

Рег. бр.  Бр./стр.
385. Указ бр. 26 од Претседателот на Ре-

публика Македонија............................... 27/2
386. Указ бр. 27 од Претседателот на Ре-

публика Македонија............................... 27/2
417. Указ за поставување на вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Обединетото Крал-
ство на Велика Британија и Северна 
Ирска........................................................ 29/2

418. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Украина..................... 29/2

419. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Кралството Шпанија...... 29/2

420. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Црна Гора.................. 29/3

421. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Србија............ 29/3
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422. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија и постојан 
претставник во Организацијата на 
Обединетите нации................................ 29/3

423. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија и постојан претставник 
во Организацијата на Обединетите на-
ции............................................................ 29/3

504. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Кралство-
то Белгија................................................. 33/2

505. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Кралството Белгија... 33/2

506. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Република Хрватска 33/2

507. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Романија.................... 33/3

508. Указ бр. 28 од 6 март 2008 година од 
Претседателот на Република Македо-
нија............................................................ 33/3

509. Указ бр. 29 од 6 март 2008 година од 
Претседателот на Република Македо-
нија............................................................ 33/3

510. Указ бр. 30 од 6 март 2008 година од 
Претседателот на Република Македо-
нија............................................................ 33/3

511. Указ бр. 31 од 6 март 2008 година од 
Претседателот на Република Македо-
нија............................................................ 33/3

512. Указ бр. 32 од 6 март 2008 година од 
Претседателот на Република Македонија 33/3

795. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија и Шеф на 
Мисијата на Република Македонија 
при НАТО................................................ 47/2

796. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија и Шеф на Мисијата на 
Република Македонија при НАТО........ 47/2

960. Указ бр. 38 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 55/1

1098. Указ бр. 33 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 64/2

1099. Указ бр. 34 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 64/2

1100. Указ бр. 35 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 64/3

1101. Указ бр. 36 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 64/3

1102. Указ бр. 37 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 64/3

1103. Указ бр. 38 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 64/3

1319. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Републи-
ка Бугарија и Република Молдова......... 74/2

1419. Указ бр. 39 од Претседателот на Ре-
публика Македонија................................ 78/2

1450. Указ бр. 40 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 80/2

1451. Указ бр. 41 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 80/2

1452. Указ бр. 42 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 80/2

1453. Указ бр. 43 од Претседателот на Ре-
публика Македонија................................ 80/2

1454. Указ бр. 44 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 80/2

1455. Указ бр. 45 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 80/3

1456. Указ бр. 46 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 80/3

2293. Указ бр. 47 од Претседателот на Ре-
публика Македонија................................ 116/2

2294. Указ бр. 48 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 116/2

2295. Указ бр. 49 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 116/2

2296. Указ бр. 50 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 116/3

2422. Указ бр. 39 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 123/2

2756. Указ за отповикување пратеник на Ре-
публика Македонија за разговорите 
помеѓу Република Македонија и Ре-
публика Грција за надминување на 
разликата околу името под покрови-
телство на Обединетите нации.............. 139/14

2955. Указ за отповикување од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Чешката 
Република…………………………….... 144/16

2956. Указ за поставување на вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Републи-
ка Македонија во Чешката Република 144/16

3024. Указ бр. 51 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 147/11

3125. Указ за поставување на пратеник на 
Република Македонија за разговорите 
помеѓу Република Македонија и Ре-
публика Грција за надминување на 
разликата околу името под покрови-
телство на Обединетите нации............. 151/2

3332. Указ бр. 40 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 161/23

3333. Указ бр. 41 од Претседателот на Репуб-
лика Македонија............................................. 161/23

3408. Указ бр. 52 од Претседателот на Ре-
публика Македонија............................... 164/3
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 У Р Е Д Б И 

2. Уредба за единствениот знак за при-
падност на Армијата на Република Ма-
кедонија, униформата, ознаките на чи-
новите, ознаките на родовите и служби-
те, ознаките на единиците како и начи-
нот и условите за нивното носење.......... 1/2

  
 О Д Л У К И 

Рег. бр.  Бр./стр.
424. Одлука за помилување на осудени лица 29/3
811. Одлука за помилување на осудени лица 48/2

1090. Одлука за помилување на осудени лица 63/1
1413. Одлука за помилување на осудени лица 77/11
1713. Одлука за помилување на осудени ли-

ца по повод 2-ри Август 2008 година -
Националниот празник на Република 
Македонија.............................................. 93/2

1714. Одлука за помилување на осудени лица... 93/2
1733. Одлука за разрешување и именување 

членови на Советот за безбедност на 
Република Македонија............................ 94/3

1874. Одлука за помилување-ослободување 
од гонење, без спроведување на по-
стапка на................................................... 98/49

2461. Одлука од Претседателот на Републи-
ка Македонија.......................................... 125/4

2655. Одлука за помилување на осудени лица 135/2
3102. Одлука за помилување на осудени лица 149/2
3467. Одлука за помилување на осудени ли-

ца по повод Новата 2009 година............ 165/7
  

 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА          
МАКЕДОНИЈА 

  
 У Р Е Д Б И  

Рег. бр.  Бр./стр.
71. Уредба за изменување и дополнување 

на Уредбата за условите и начинот на 
користење на услугите што ги врши 
Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија...... 5/3

115. Уредба за дополнување на Уредбата за 
начинот на пресметување на амортиза-
цијата, односно отписот на вредноста 
на нематеријалните и материјалните 
средства и за номенклатурата на средс-
твата за амортизација и годишните 
амортизациони стапки............................ 10/5

116. Уредба за висината на надоместокот 
за добивање на лиценца за изработува-
ње на урбанистички планови и овла-
стување за носител на изработување на 
урбанистички планови односно пла-
нер-потписник на планската докумен-
тација, формата, содржината и начи-
нот на издавање и одземање на лицен-
цата и на овластувањето......................... 10/5

 Прилози 1 и 2 кон Уредбата за виси-
ната на надоместокот за добивање на 
лиценца за изработување на урбанис-
тички планови  и овластувања за носи-
тел на изработување на урбанистички 
планови односно планер – потписник 
на планската документација, формата, 
содржината и начинот на издавање и 
одземање на лиценцата и на овластува-
њето донесена од Владата под број 19-
45/1 од 15.01.2008 година, објавена во 
„Сл. весник на РМ“ бр. 10/08 од 21 ја-
нуари 2008 година................................... 13/18

141. Уредба за Методологија за распредел-
ба на средствата остварени како при-
ход од надоместокот за производство 
на енергија од фосилни горива.............. 12/2

273. Уредба за начинот на вршење на јавен 
воздушен превоз и посебните услови 
во однос на потребниот персонал, воз-
духоплови, опрема и другите посебни 
услови неопходни за безбедно и уред-
но работење............................................. 21/2

369. Уредба за изменување на Уредбата за 
висина на надомест за приватизација 
на градежното земјиште што се прива-
тизира, начинот и постапката за напла-
та на надоместот за приватизација на 
градежно земјиште.................................. 26/2

370. Уредба за изменување на Уредбата за
висината на закупнината на градежно 
земјиште во државна сопственост кое е 
предмет на долготраен и времен закуп, 
како и начинот и постапката за напла-
та на закупнината за долготраен и вре-
мен закуп.................................................. 26/4

425. Уредба за услови и начин на давање 
медицинска помош на воздухопловно 
пристаниште............................................ 29/4

426. Уредба за услови и начин на вршење 
противпожарно обезбедувaње на аеро-
дром и леталиште.................................... 29/6

541. Уредба за престанување на важење, 
односно на примена на прописите оп-
фатени со проектот Регулаторна гило-
тина........................................................... 34/1

824. Уредба за посебните услови, начин и 
постапка на утврдување на здравстве-
ната способност на персоналот во воз-
духопловството и другиот стручен 
персонал, роковите на важење на ле-
карските уверенија и посебните услови 
што треба да ги исполнуваат здрав-
ствените установи и овластен лекар -
поединец за вршење на здравствени 
прегледи на персоналот во воздухоп-
ловството и другиот стручен персонал.. 49/4

913. Уредба за спроведување на политиката за 
рурален развој.................................................. 54/3

974. Уредба за посебните мерки на заштита 
на културното наследство во воена и 
вонредна состојба.................................... 56/2
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975. Уредба за методологија за распределба 
на наменски дотации за плати, додато-
ци од плати и надоместоци за вработе-
ните во територијалните противпожар-
ни единици за 2009 година..................... 56/3

1104. Уредба за изменување на Уредбата за 
поблиските критериуми и начинот на 
спроведување на ослободувањето од 
плаќање на увозни давачки, како и 
вредноста, количината и видот или на-
мената на стоката  која  може  да  се ос-
лободи од плаќање на увозни давачки.... 64/3

1222. Уредба за методологија за распределба 
на приходите од данокот на додадена 
вредност по општини за 2009 година....... 68/3

1249. Уредба за методологија за распределба 
на наменски дотации за јавни установи 
за деца - детски градинки по општини 
за 2009 година.......................................... 69/2

1250. Уредба за методологијата за утврдува-
ње на критериумите за распределба на 
блок дотации за јавните установи за 
деца - детски градинки по општини за 
2009 година.............................................. 69/2

1270. Уредба за методологија за утврдување 
на критериумите за распределба на 
блок дотации за локалните установи во 
културата во 2009 година....................... 70/3

1271. Уредба за методологија за утврдување 
на критериуми за распределба на на-
менските дотации за локалните уста-
нови во културата во 2009 година......... 70/4

1272. Уредба за методологијата за утврдува-
ње на критериуми за распределба на 
блок дотации за јавните установи за 
социјална заштита – домови за стари 
лица за 2009 година................................. 70/5

1436. Уредба за методологија за утврдување 
на критериуми за распределба на блок 
дотации за средното образование по 
општини и градот Скопје за 2009 годи-
на....................................................... 79/2

1437. Уредба за методологија за утврдување 
на критериуми за распределба на блок 
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чица кај црквата „Света Петка” до ме-
стото викано Дивлјак - Струга на обје-
ктот Далјан – Струга............................... 154/4

3203. Одлука за распишување на јавен кон-
курс за давање на концесија за рекреа-
тивен риболов на рекреативната зона 
на Охридско Езеро.................................. 154/5

3204. Одлука за распишување на јавен кон-
курс за давање на концесија за рекреа-
тивен риболов на рекреативната зона 
на Дојранско Езеро.................................. 154/5

3205. Одлука за распишување на јавен кон-
курс за давање на концесија за рекреа-
тивен риболов на рекреативната зона 
на Преспанско Езеро.............................. 154/6

3206. Одлука за отворање на Почесен конзу-
лат на Република Македонија во Ре-
публика Италија, со седиште во Бари, 
Регион Пуља............................................ 154/6

3207. Одлука за распоредување на приходи-
те од игри на среќа и од забавни игри 
во 2009 година......................................... 154/7

3224. Одлука за давање согласност на Прог-
рамата за изменување и дополнување 
на Годишната програма со Планот за 
изменување и дополнување на Финан-
сискиот план на Дирекцијата за техно-
лошки индустриски  развојни  зони  за 
2008 година.............................................. 155/4

3225. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за измена на Финансискиот план 
на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на 
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конзул на Република Македонија во 
Австралија, со седиште во Перт........... 21/15

282. Решение за разрешување од должноста 
член на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење 
на ЈП за стопанисување со шуми „Маке-
донски шуми“ – Скопје.............................. 21/15

283. Решение за разрешување од должно-
ста државен секретар во Министерст-
вото за одбрана....................................... 21/15

284. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор – претстав-
ник на основачот на ЈЗУ Општа болни-
ца – Куманово......................................... 21/15

285. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор – претстав-
ник на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом – Куманово............................... 21/15

286. Решение за именување на Совет за
концесија/јавно приватно партнерство 21/16

287. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на ЈП за аеродромски услу-
ги „Македонија“ – Скопје...................... 21/16

468. Решение за определување претставници 
во Советот на ЈНУ Институт за духовно 
културно наследство на Албанците............ 31/2

492. Решение за изменување и дополнува-
ње на решението за именување на ра-
ководител, заменик раководител, се-
кретар и членови на Координативно-
то тело за интелектуална сопственост 32/4
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631. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор–претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Завод за здравствена заш-
тита - Велес……………………………. 39/10

632. Решение за именување членови –
претставници на основачот на Учи-
лишниот одбор на Посебното основно 
училиште „Св.Климент Охридски“ –
с.Ново Село………………………….… 39/11

633. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на Државниот студент-
ски дом „Браќа Миладиновци“ во 
Штип……………………………………. 39/11

634. Решение за именување членови на Упра-
вниот одбор – претставници на основачот 
на ЈЗУ Здравствен дом – Велес………….. 39/11

635. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство…… 39/11

636. Решение за именување директор на 
Казнено -  поправен дом Штип……….. 39/11

637. Решение за разрешување од должнос-
та директор на Затвор Штип со Отво-
рено одделение во Струмица…............. 39/12

638. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Казнено - поправен дом 
Штип……………………………............ 39/12

639. Решение за разрешување од должнос-
та заменик на директорот на Затвор 
Штип со Отворено одделение во Стру-
мица…………………………………….. 39/12

640. Решение за именување директор на 
Затвор Струмица………………………. 39/12

641. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор - претставници на основа-
чот на ЈЗУ Општа болница – Велес…….. 39/12

642. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Студент-
ски дом „Кочо Рацин“ - Битола………. 39/12

643. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор - претставници на Ос-
новачот на ЈЗУ Специјална болница за 
белодробни заболувања и туберкулоза 
„Јасеново“-Велес……………................ 39/13

644. Решение за разрешување и именување 
член на Советот на Институтот за акре-
дитација на Република Македонија.......... 39/13

666. Решение за именување директор на 
Затвор Куманово со Отворено одделе-
ние во Крива Паланка............................. 40/55

667. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Затвор 
Скопје со Отворено одделение во Кри-
ва Паланка............................................... 40/55

668. Решение за именување член на Управни-
от одбор на Центарот за стручно образо-
вание и обука - Скопје................................... 40/55

669. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор - прет-
ставници на основачот на ЈЗУ Здрав-
ствен дом - Охрид................................... 40/55

670. Решение за разрешување од должно-
ста член на Управниот одбор - прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Клиника 
за очни болести - Скопје........................ 40/55

671. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈУ за сместување на лица 
баратели на право на азил “Прифатен 
центар баратели на азил“ с. Визбегово 
- Скопје.................................................... 40/56

672. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Управата за имотно -
правни работи......................................... 40/56

673. Решение за давање согласност на Од-
луката за избор на в.д. директор на 
ЈНУ Институт за духовно културно 
наследство на Албанците....................... 40/56

674. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затвор Скопје.................... 40/56

675. Решение за определување претставни-
ци во Советот на ЈНУ Институт за сто-
чарство - Скопје...................................... 40/56

676. Решение за разрешување и именување 
раководител на Националното коорди-
нативно тело за имплементација на на-
ционалните акциони планови од Дека-
дата на Ромите........................................ 40/57

677. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затвор Скопје со Отворено 
одделение во Крива Паланка..................... 40/57

678. Решение за именување директор на 
Затвор Скопје.......................................... 40/57

725. Решение за престанок на мандатот на 
директорот на финансиската полиција.... 43/1

726. Решение за именување директор на 
Управата за финансиска полиција….... 43/2

727. Решение за именување претседател и 
членови на Одборот за акредитација на 
високото образование……………........ 43/2

835. Решение за доделување на титула ам-
басадор на културата на Република 
Македонија во Република Чешка.......... 50/9

836. Решение за доделување на титула ам-
басадор на културата на Република 
Македонија во Република Италија....... 50/9

837. Решение за именување на Надлежен 
координатор за акредитација во систе-
мот на децентрализирано управување 
со претпристапните фондови од Европ-
ската унија за Република Македонија.... 50/9

838. Решение за именување раководител на 
Националниот фонд во системот на де-
централизирано управување со претп-
ристапните фондови од Европската 
унија за Република Македонија………. 50/9

867. Решение за именување на членови на 
Работната група за децентрализација....... 51/14

868. Решение за именување на стратешки 
координатор на ИПА компонентите за 
регионален развој и развој на човечки 
ресурси во системот на децентрализи-
рано управување со претпристапните 
фондови од Европската унија за Ре-
публика Македонија................................ 51/15



Страна 38           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2008 

869. Решение за именување на Национален 
координатор за авторизација во систе-
мот на децентрализирано управување 
со претпристапните фондови од Европ-
ската унија за Република Македонија.... 51/15

870. Решение за именување на раководител 
на Оперативната структура надлежна за 
имплементирање на првите четири 
компоненти од ИПА во системот на де-
централизирано управување со прет-
пристапните фондови од Европската 
унија за Република Македонија .............. 51/16

871. Решение за именување на Национален 
ИПА координатор во системот на децен-
трализирано управување со претпристап-
ните фондови од Европската унија за Ре-
публика Македонија....................................... 51/15

890. Решение за разрешување и именување 
член на Одборот за акредитација на 
високото образование............................. 52/6

891. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Управата за 
имотно - правни работи......................... 52/6

900. Решение за именување на Почесен 
конзул на Република Македонија во 
Република Унгарија, со седиште во Бу-
димпешта………………………………. 53/3

920. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Агенцијата за странски 
инвестиции на Република Македонија. 54/11

921. Решение за именување директор на 
Јавната установа Национален парк 
Пелистер, Битола.................................... 54/11

922. Решение за именување член на Одбо-
рот за контрола на материјално-финан-
сиското работење на „Јавното прет-
пријатие Македонска радиодифузија –
Скопје“..................................................... 54/11

923. Решение за именување членови –
претставници на основачот на Учи-
лишниот одбор на посебното основно 
училиште „Иднина“ – Скопје................. 54/11

924. Решение за именување членови –
претставници на основачот на Учи-
лишниот одбор на РО за згрижување
„25 Мај“ – Скопје.................................... 54/11

925. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на  ЈП  за одржување и за-
штита на магистралните и регионал-
ните патишта „Македонијапат“ –
Скопје....................................................... 54/12

926. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор – претстав-
ник на основачот на ЈЗУ Специјална 
болница по хируршки болести „Св. 
Наум Охридски“ - Скопје....................... 54/12

927. Решение за именување членови на Од-
борот за материјално-финансиското ра-
ботење на Институтот за стандардизација 
на Република Македонија............................. 54/12

928. Решение за именување членови на 
Училишниот  одбор - претставници на 
основачот на Центарот за рехабилита-
ција и образование  „Партенија  Зог-
рафски“  –   Скопје.................................... 54/12

929. Решение за именување членови на 
Управниот одбор-претставници на ос-
новачот на ЈУ Завод за социјални деј-
ности-Скопје........................................... 54/12

930. Решение за именување членови –
претставници на основачот на Учи-
лишниот одбор на посебното основно 
училиште „Златан Сремац“ – Скопје...... 54/13

931. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор - претставници на 
основачот на државното училиште за 
физичка култура „Методија Митевски 
Брицо“  –  Скопје....................................... 54/13

932. Решение за именување член на Надзор-
ниот одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на ЈП за водоснабду-
вање со Хидросистемот „Дојранско 
Езеро“ Стар Дојран................................. 54/13

933. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор – претставник 
на основачот на ЈЗУ Институт за радиоте-
рапија и онкологија - Скопје......................... 54/13

934. Решение за именување член на Над-
зорниот одбор  на ЈП за стопанисување 
со шуми „Македонски шуми“ – Скопје 54/13

935. Решение за именување членови на 
Училишниот одбор - претставници на 
основачот на Државното училиште за 
деца и младинци со оштетен вид „Ди-
митар Влахов“ - Скопје............................. 54/14

936. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа-Кума-
ново........................................................... 54/14

937. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор-претставник 
на основачот на ЈЗУ Клиника за ревма-
тологија-Скопје....................................... 54/14

938. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на „Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија – Скопје“.. 54/14

939. Решение за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор – прет-
ставник на основачот на ЈЗУ Кли-
ничка болница „Д-р Трифун Панов-
ски“ – Битола.......................................... 54/14

940. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на Државниот ученич-
ки дом „Професор Мијалковиќ“ – Ку-
маново...................................................….. 54/15

941. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на Државниот ученички 
дом “Здравко Цветковски“ – Скопје…. 54/15

1063. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор–претставник 
на основачот на ЈЗУ Клиника за уво, 
нос  и грло - Скопје……………………. 62/2
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1070. Решение за разрешување и именување 
членови на Надзорниот одбор за конт-
рола на материјално-финансиското ра-
ботење на ЈП за водостопанисување со 
Хидросистемот “Дојранско Езеро“ –
Стар Дојран…………………………….. 62/3

1071. Решение за разрешување од функција-
та заменик на генералниот секретар на 
Владата на Република Македонија… 62/3

1072. Решение за именување заменик на ге-
нералниот секретар на Владата на Ре-
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1073. Решение за разрешување од должнос-
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1341. Решение за именување на Почесен кон-
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конзул на Република Македонија во 
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та директор на Агенцијата за поттик-
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за неврохирургија – Скопје.................... 110/24

2201. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клини-
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2202. Решение за именување членови на 
Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска кли-
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гија-Скопје............................................... 110/25

2203. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор - претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Универзитетска клиника 
за пластична и реконструктивна хи-
рургија - Скопје....................................... 110/25
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2204. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор - претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Универзитетска  клиника 
за детска хирургија – Скопје…………. 110/25

2205. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска кли-
ника за анестезија, реанимација и ин-
тензивно лекување (КАРИЛ) – Скопје.. 110/25

2206. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор - претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Универзитетска клиника 
за ортопедски болести – Скопје............ 110/25

2207. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клини-
ка за уво, нос и грло – Скопје................. 110/26

2425. Исправка................................................ 123/2
2208. Решение за именување членови на 

Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска кли-
ника за очни болести – Скопје............... 110/26

2550. Исправка................................................. 131/6
2209. Решение за именување членови на 

Управниот одбор - претставници на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска кли-
ника за гинекологија и акушерство –
Скопје....................................................... 110/26

2210. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Универзитетска клиника 
за  психијатрија-Скопје.......................... 110/26

2211. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за рехабилита-
ција на слух, говор и глас – Скопје…... 110/27

2212. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор - претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Ургентен центар – Скопје 110/27

2213. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор – претставници на осно-
вачот на ЈУ од областа на здравството 
за потребите на јавните здравствени 
установи универзитетски клиники, за-
вод и ургентен центар – Скопје………... 110/27

2223. Решение за именување на претседател, 
заменик на претседателот и членови на 
Управен одбор за воспоставување на 
информациско-комуникациски систем 
за интегрирано гранично управување и 
за интегрално компјутерско поврзува-
ње на граничните премини и нивно по-
врзување со Брисел……………………… 111/30

2251. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Агенцијата за 
цивилно воздухопловство...................... 113/2

2304. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за разрешување и 
именување Национален координатор 
на Декадата на Ромите........................... 116/10

2305. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор-претставници на осно-
вачот на ЈЗУ Универзитетска клиника 
за инфективни болести и фебрални 
состојби-Скопје....................................... 116/10

2306. Решение за именување директор на 
Агенцијата за остварување на правата 
на заедниците.......................................... 116/11

2307. Решение за разрешување од должнос-
та директор на Бирото за регионален 
развој........................................................ 116/11

2308. Решение за именување директор на 
Бирото за регионален развој................... 116/11

2309. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Царин-
ската управа............................................. 116/11

2310. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Државниот инспекто-
рат за техничка инспекција.................... 116/11

2311. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Државниот инспекто-
рат за труд................................................ 116/11

2312. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Агенци-
јата за иселеништво................................ 116/12

2313. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство...................................... 116/12

2314. Решение за именување директор на 
Затвор Тетово.......................................... 116/12

2315. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Казнено-
поправен дом Идризово со Отворено 
одделение во Велес................................. 116/12

2316. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Казнено-поправен дом 
од отворен вид Струга............................ 116/12

2317. Решение за разрешување од должно-
ста заменик  на директорот на Воспит-
но поправен дом Тетово......................... 116/12

2318. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Затвор 
Охрид........................................................ 116/13

2319. Решение за именување постојан член 
на Комисијата за испитување на несре-
ќи и сериозни инциденти........................ 116/13

2345. Решение за именување на членови на 
Управувачкиот комитет за координа-
ција и управување со системот за уп-
равување со кризи................................... 117/17

2346. Решение за именување на членови на 
групата за процена.................................. 117/18

2387. Решение за разрешување и определу-
вање претставници во Советот на ЈНУ 
Институт за духовно културно нас-
ледство на Албанците – Скопје............. 121/2

2388. Решение за разрешување и именување 
раководител на Националното коорди-
нативно тело за имплементација на на-
ционалните акциони планови на Дека-
дата за вклучување на Ромите 2005-
2015 година и на Стратегијата на Ро-
мите на Република Македонија............. 121/2
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2390. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за локална са-
моуправа.................................................. 121/3
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тар во Министерството за образование 
и наука...................................................... 121/3
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Државниот инспекторат за труд............ 121/3
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членови на Управниот одбор на Фон-
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гурување на Македонија......................... 121/3

2424. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Фон-
дот за водите............................................ 123/2

2449. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие за 
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ски железници – Скопје………………. 124/3

2450. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Агенцијата за остварување 
на правата на заедниците……………… 124/3

2451. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Фондот за 
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нија……………………………………… 124/3

2463. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Агенција-
та за државни патишта........................... 125/4

2464. Решение за именување директор на 
Казнено-поправен дом од отворен вид 
Струга………………………………… 125/4

2465. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затвор Охрид...................... 125/5

2466. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Воспитно-поправен дом 
Тетово....................................................... 125/5

2502. Решение за утврдување престанок на 
функцијата државен правобранител во 
Државното правобранителство на Ре-
публика Македонија за подрачјето на 
Велес......................................................... 128/3

2503. Решение за именување вршител на 
должноста директор на Дирекцијата за 
храна......................................................... 128/3

2504. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Уп-
равата за извршување на санкциите........ 128/4

2505. Решение за именување директор на 
Управата за извршување на санкциите 128/4

2546. Решение за разрешување од должнос-
та директор на „Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија – Скопје“.. 131/5

2547. Решение за именување директор на 
„Јавното претпријатие Македонска ра-
диодифузија – Скопје“...................... 131/5

2548. Решение за разрешување од должнос-
та член на Управниот одбор на „Јавно-
то претпријатие Македонска радиоди-
фузија – Скопје“...................................... 131/5

2629. Решение за разрешување од должнос-
та државен секретар во Министерство-
то за надворешни работи........................ 134/8

2630. Решение за именување државен секре-
тар во Министерството за надворешни 
работи....................................................... 134/8

2631. Решение за изменување на Решението 
за именување на претседател, заменик 
на претседателот и членови на Управен 
одбор за воспоставување на информа-
циско-комуникациски систем за интег-
рирано гранично управување и за ин-
тегрално компјутерско поврзување на 
граничните премини и нивно поврзу-
вање со Брисел......................................... 134/8

2659. Решение за определување на составот 
на Интер - ресорското тело за следење на 
динамиката на спроведување на рефор-
мата за наплата на персоналниот данок 
од доход и на придонесите на плати........ 135/5

2695. Решение за разрешување од должноста 
директор на Управата за развој и унап-
редување на образованието на јазиците 
на припадниците на заедниците………. 137/16

2696. Решение за именување директор на 
Управата за развој и унапредување на 
образованието на јазиците на припад-
ниците на заедниците............................. 137/16

2697. Решение за разрешување од должно-
ста заменик на директорот на Бирото 
за развој на образованието..................... 137/17

2698. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Бирото за развој на обра-
зованието……………………………….. 137/17

2699. Решение за именување на координа-
тор и членови на Национално коорди-
нативно тело за следење и оценка на 
имплементацијата на Националната 
стратегија за заштита од семејно на-
силство 2008-2011…………………… 137/17

2790. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Аген-
цијата за поттикнување на развојот на 
земјоделството - Битола......................... 140/59

2791. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за 
управување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје „Јасен“ - Скопје............. 140/59

2792. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на ЈП за 
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2794. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Агенција-
та за катастар на недвижности............... 140/60
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Скопје....................................................... 140/62

2805. Решение за разрешување и именување 
член на Надзорниот одбор за контрола 
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2806. Решение за именување член на Управ-
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Република Македонија............................ 140/62

2807. Решение за разрешување и именување 
член на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работе-
ње на ЈП за стопанисување со објекти-
те за спорт во сопственост на Републи-
ка Македонија......................................... 140/63

2808. Решение за  разрешување и именува-
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за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија…… 140/63

2809. Решение за разрешување и именување 
член на Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работе-
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2810. Решение за  разрешување и именува-
ње  членови  на Управниот одбор  на 
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стралните и регионалните патишта 
„Македонијапат“ - Скопје...................... 140/63

2811. Решение за разрешување и именување 
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563. Деловник за работа на Владата на Ре-
публика Македонија (Пречистен текст) 36/6

  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1420. Правилник за постапката за прием на 

професионални војници  на служба  во 
Армијата на Република Македонија....... 78/2

1938. Правилник за изменување на Правил-
никот за условите за стекнување на воз-
духопловно-техничко звање, вршењето 
на воздухопловно-техничката служба, 
облеката и опремата на воздухопловно-
техничкиот персонал и обликот и со-
држината на воената дозвола за работа 
на воен воздухоплов.................................. 102/20

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

85. Правилник за престанување на важ-
носта на Правилникот за начинот на 
чување и заштита на документи, из-
вештаи, податоци и други акти во 
Министерството за внатрешни работи 
што со закон, друг пропис или одлука 
на надлежен орган се означени како др-
жавна, воена или службена тајна……… 6/2

217. Правилник за регистрација на мотор-
ни и приклучни возила........................... 17/8

354. Правилник за формата и содржината 
на образецот на сообраќајна дозвола, 
начинот на нејзиното издавање и еви-
денциите на издадени сообраќајни доз-
воли од Министерството за внатрешни 
работи…………………………………... 23/7

390. Правилник за странците....................... 27/7
495. Решение за разрешување од должноста 

директор на Полициска академија -
Скопје....................................................... 32/8

586. Правилник за патни и други исправи 
на странец................................................. 37/69

651. Правилник за формата и содржината 
на образецот на индивидуалната конт-
ролна книшка, начинот на нејзиното 
издавање и начинот на нејзиното по-
полнување................................................ 39/74

783. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за образецот на леги-
тимацијата за обезбедување на лица и 
имот и начинот на нејзиното издавање... 46/21

784. Правилник за видовите и типовите на 
огнено оружје за потребите на правни-
те лица кои вршат обезбедување на ли-
ца и имот и бројот на часови за оспо-
собување во гаѓање................................. 46/22

785. Правилник за програмата и начинот 
на полагање на стручен испит и оспо-
собувањето на физичките лица за вр-
шење работи на обезбедување на лица 
и имот....................................................... 46/22

814. Правилник за критериумите во однос 
на просторните услови и опремата и 
евиденциите што се водат во овласте-
ните правни лица за вршење на тех-
нички преглед на возилата..................... 48/63

983. Решение за разрешување надворешни 
членови на Управата на Полициската 
академија - Скопје................................... 56/7

984. Решение за именување надворешни 
членови на Управата на Полициската 
академија - Скопје................................... 56/7

2135. Решение за изменување и дополнува-
ње на Решението за цените на обрас-
ците што се употребуваат во Минис-
терството за внатрешни работи............. 108/5

2484. Решение за дополнување на Решение-
то за цените на обрасците што се упот-
ребуваат во Министерството за внатреш-
ни работи....................................................... 127/76

2660. Правилник за изменување на Правил-
никот за Програмата за оспособување 
за правилна употреба, чување и одржу-
вање на оружјето, начинот на спрове-
дување на практичното оспособување 
за ракување со оружје, како и начинот 
на спроведувањето на стручниот испит 
за проверка на техничкото знаење за 
правилна употреба на оружјето и поз-
навањето на прописите за оружје…….. 135/5

2661. Правилник за изменување на Правил-
никот за минималните технички и без-
бедносни услови што треба да ги ис-
полнуваат објектите за практично ос-
пособување за ракување со оружје на 
правните лица.......................................... 135/6

3079. Правилник за посебните безбедносни 
и заштитни услови за работење на ста-
ниците за снабдување со гориво без 
посада....................................................... 148/201
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3258. Правилник за изменување на Правил-
никот за видовите и типовите на огне-
но оружје за потребите на правните 
лица кои вршат обезбедување на лица 
и имот и бројот на часови за оспособу-
вање во гаѓање......................................... 155/11

3341. Правилник за пробните тестови и те-
стови за полагање на теоретскиот дел 
од возачкиот испит................................. 161/24

3342. Правилник за начинот на спроведува-
ње на испитите за проверка на знаење 
за возач-инструктор и стручно лице за 
вршење на технички преглед на возила 161/27

  

 МИНИСТЕРСТВО                 
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

97. Објава од Министерството за надво-
решни работи........................................... 8/8

496. Објава од Министерството за надво-
решни работи........................................... 32/8

704. Објава на Министерството за надво-
решни работи........................................... 41/35

705. Објава на Министерството за надво-
решни работи........................................... 41/35

1288. Објава од Министерството за надво-
решни работи.......................................... 71/2

2277. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи.................................................. 115/2

2278. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи.................................................. 115/2

2279. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи.................................................. 115/2

2280. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи.................................................. 115/3

2281. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи.................................................. 115/3

2662. Објава од Министерството за надво-
решни работи........................................... 135/6

2767. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи................................................. 139/28

2981. Објава од Министерство за надвореш-
ни работи.................................................. 145/12

  

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

4. Правилник за бројот и распоредот на 
службените седишта на нотарите во 
Република Македонија............................ 1/19

295. Правилник за  работното  време  на 
нотарските канцеларии........................... 21/24

367. Решение од Министерството за правда.. 25/11
399. Упатство за начинот и условите за по-

ставување, проверката на знаењето и 
разрешувањето на постојаните судски 
преведувачи............................................. 28/7

469. Правилник за  утврдување  на  опре-
маа  и  просториите за вршење  на  нота-
ската  служба........................................... 31/2

470. Правилник за полагање на нотарски 
испит......................................................... 31/3

497. Правилник за измени и дополнувања на
Правилникот за утврдување на опремата и
просториите за вршење на нотарската
служба......................................................... 32/8

564. Правилник за престанување на важ-
носта на Правилникот за образецот за 
давање на потписи за основање и чле-
нување во политичка партија................. 36/24

565. Решение за престанок на службата на 
нотар......................................................... 36/24

652. Решение за престанок на службата на 
нотарот..................................................... 39/78

653. Правилник за формата и содржината 
на образецот на уверението за избран 
член на Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија од редот на 
јавните обвинители……......................... 39/78

1225. Правилник за формата и содржината 
на образецот за запишување во единс-
твениот судски регистар на црквите, 
верските заедници и религиозните гру-
пи и за начинот на неговото водење...... 68/7

1568. Решение за распоредување на осуде-
ните и малолетните лица во казнено-
поправните и воспитно-поправните ус-
танови и на притворените лица во при-
творските одделенија на казнено-по-
правните установи.................................. 84/113

1691. Правилник за начинот на постапување 
со анкетните листови на службените 
лица........................................................... 89/48

1692. Правилник за формата и содржината 
на образецот, содржината,постапката и 
начинот на издавање, користење и од-
земање на службената легитимација на 
државниот правобранител на Републи-
ка Македонија и државните правобра-
нители....................................................... 89/49

1885. Решение за престанок на службата на 
нотарот..................................................... 98/53

2157. Решение за изменување на Решението 
за престанување на службата на нотарот 109/3

2268. Правилник за начинот за вршење на 
инспекциски надзор на управната инс-
пекција..................................................... 114/46

2358. Правилник за извршувањето на струч-
но - инструкторскиот надзор во извр-
шувањето на алтернативните мерки….. 118/2

2359. Правилник за вооружувањето и начи-
нот на вршење на работите на секторот
за обезбедување во казнено-поправни-
те и воспитно - поправните установи… 118/3

2382. Упатство за начинот на преземање  на 
интабулационите  книги од основните 
судови....................................................... 120/3
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2485. Список на поставени судски преве-
дувачи.................................................... 127/77

2982. Решение за престанување на службата 
на нотарот................................................ 145/12

2983. Решение за престанување на службата 
на нотарот................................................ 145/13

3080. Правилник за изменување на Правил-
никот за бројот и распоредот на служ-
бените седишта на нотарите во Репуб-
лика Македонија...................................... 148/202

3143. Правилник за формата и содржината 
на легитимацијата  која се издава на 
лобистот и начинот на нејзиното изда-
вање.......................................................... 152/5

3144. Правилник за формата и содржината 
на образецот на пријавата за запишу-
вање, пререгистрација и бришење од 
регистарот................................................ 152/7

3145. Правилник за формата и содржината 
на образецот за запишување во реги-
старот и начинот на неговото водење... 152/11

3269. Решение за престанок на службата на 
нотарот..................................................... 156/3

  

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

  
Рег. бр.  Бр./стр.

17. Правилник за формата, содржината и 
начинот на пополнување  на образецот 
за распределба на остварените приходи 
по дејности  СПД - Рекапитулар............. 2/6

18. Правилник за посебните податоци по-
требни за системот на државната еви-
денција и за формата и содржината на 
образецот за државната евиденција........ 2/9

1322. Исправка................................................. 74/4
39. Правилник за изменување и дополну-

вање на Правилникот за издавање на 
документ касова сметка за сторна 
трансакција и за функционалните и 
техничките карактеристики кои треба 
да ги имаат фискалните апарати и ин-
тегрираниот автоматски систем на уп-
равување................................................... 3/3

40. Правилник за изменување на Правил-
никот за содржината и начинот на сос-
тавување на годишниот даночен биланс 
за обврзниците  кои  вршат самостојна 
дејност и водат деловни книги………… 3/4

41. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата, содр-
жината и начинот на пополнување на 
годишната даночна пријава за утврду-
вање на персоналниот данок на доход… 3/6

42. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата, содржината и начи-
нот на пополнување на аконтативната 
даночна пријава за утврдување на пер-
соналниот данок на доход за приходи 
од имот и имотни права.......................... 3/10

43. Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за начинот на пресметува-
ње и плаќање на аконтациите на персо-
налниот данок на доход по одбивка……. 3/15

98. Правилник за формата, содржината и 
начинот за доставување на изјавата за 
квалитетот и состојбата на внатрешни-
те контроли............................................. 8/8

241. Правилник за содржината на тендерс-
ката документација................................. 19/9

261. Дозвола за вршење на финансиски ли-
зинг........................................................... 20/6

296. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за начинот на пресме-
тување и уплатување на данокот на доби-
вка и спречување на двојното ослободу-
вање или двојното оданочување………. 21/25

297. Правилник за формата и содржината  
на образецот РДО-ВП............................ 21/34

298. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата, содржината и начи-
нот на водењето на работните книги и 
на помошната евиденција на даночни-
те обврзници што вршат самостојна 
дејност...................................................... 21/37

363. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за спроведување на Законот 
за акцизите………………………..……. 25/3

364. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за издавање на 
документ касова сметка за сторна 
трансакција и за функционалните и 
техничките карактеристики кои треба 
да ги имаат фискалните апарати и ин-
тегрираниот автоматски систем на 
управување……………………………... 25/3

365. Дозвола за вршење на финансиски ли-
зинг………………………………...….... 25/11

366. Дозвола за вршење на финансиски ли-
зинг…………………………………....... 25/11

566. Правилник за формата и содржината 
на образецот на извештајот од спрове-
дената постапка....................................... 36/24

567. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата и со-
држината на огласите и известувањата 
при доделувањето на договорите за 
јавни набавки........................................... 36/47

568. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на ог-
ласот, известувањето за поништување 
на постапката и образецот на евиден-
цијата на постапките со барање за при-
бирање на понуди.................................... 36/50

706. Правилник за изменување на Правил-
никот за службена облека и ознаки на 
чинови и начинот на нејзиното доделу-
вање и користење на царинските служ-
беници...................................................... 41/35

707. Методологија за изразување на крите-
риумите за доделување на договорот 
за јавна набавка во бодови..................... 41/35
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944. Правилник за изменување на Правил-
никот за спроведување на Законот за 
акцизите.................................................... 54/17

985. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за формата и содржи-
ната на платните инструменти за врше-
ње на платниот промет во земјата…….. 56/7

1046. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за начинот на еви-
дентирање, распоредување и поврат на 
јавните приходи....................................... 61/2

1075. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за класификаци-
ја на приходите………………………… 62/4

1198. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
огласот, известувањето за поништува-
ње на постапката и образецот на еви-
денцијата на постапките со барање за 
прибирање на понуди............................. 67/4

1199. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата и со-
држината на огласите и известувањата 
при доделувањето на договорите за 
јавни набавки........................................... 67/4

1256. Решение за одземање на дозвола за вр-
шење на финансиски лизинг.................. 69/6

1257. Решение за одземање на дозвола за вр-
шење на финансиски лизинг.................. 69/6

1258. Решение за одземање на дозвола за вр-
шење на финансиски лизинг................. 69/6

1259. Решение за одземање на дозвола за вр-
шење на финансиски лизинг.................. 69/6

1260. Решение за одземање на дозвола за вр-
шење на финансиски лизинг................. 69/6

1261. Решение за одземање на дозвола за вр-
шење на финансиски лизинг.................. 69/6

1262. Решение за одземање на дозвола за вр-
шење на финансиски лизинг................. 69/7

1305. Правилник за спроведување на да-
ночните поттикнувања кај данок на до-
дадена вредност за донациите во јав-
ните дејности........................................... 72/2

2073. Правилник за дополнување на Правил-
никот за класификација на приходите....... 105/4

2074. Упатство за дополнување на Упатство-
то за начинот на евидентирање,  распо-
редување и поврат на јавните приходи... 105/5

2127. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за видот и износот на ца-
ринските надоместоци за направени 
услуги во царинската постапка.............. 107/6

2128. Правилник за висината на надоместо-
ците за извршените услуги и почетната 
висина на закупнината на деловниот и 
рекламниот простор на граничните 
премини за патен сообраќај.................... 107/6

2269. Упатство за изменување на Упатство-
то за формата и содржината на платни-
те инструменти за вршење на платниот 
промет во земјата.................................... 114/49

2349. Правилник за формата и содржината 
на извештајот за склучени договори за 
концесија/јавно приватно партнерство 
и за незавршени постапки за концеси-
ја/јавно приватно партнерство................. 117/19

2357. Дозвола за вршење на финансиски ли-
зинг……………………………………... 118/2

2467. Правилник  за изменување на Правил-
никот за спроведување на Законот за 
акцизите................................................... 125/5

2635. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата и со-
држината на огласот, известувањето за 
поништување на постапката и образе-
цот на евиденцијата на постапките со 
барање за прибирање на понуди.............. 134/11

2636. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата и со-
држината на огласите и известувањата 
при доделувањето на договорите за 
јавни набавки........................................... 134/11

2663. Упатство за начинот на извршување 
на налозите за извршување кои ја за-
должуваат трезорската сметка, однос-
но сметката на должникот која се нао-
ѓа во рамките на трезорската сметка.... 135/6

2702. Правилник за постапката за вршење 
надзор....................................................... 137/21

2768. Правилник за формата и содржината 
на службената легитимација и формата 
на значката на Управата за финансиска 
полиција и начинот на нејзиното кори-
стење……………………………………. 139/28

2904. Упатство за начинот и постапката на 
издавање и користење на вредносните 
бонови-ваучери за купување на
компјутери............................................... 142/30

3067. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на 
пополнување на Царинската деклара-
ција и Кодексот на шифри кои се упо-
требуваат.................................................. 147/127

3107. Правилник за начинот на пресметка и 
уплата на придонесите од задолжител-
но социјално осигурување...................... 149/6

3108. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за формата и содр-
жината на платните инструменти за 
вршење на платниот промет во земјата.. 149/11

3373. Упатство за изменување на Упатство-
то за начинот на извршување на нало-
зите за извршување кои ја задолжуваат 
трезорската сметка, односно сметката
на должникот која се наоѓа во рамките 
на трезорската  сметка............................ 162/65

3391. Правилник за формата и содржината 
на регистарот на доделени договори за 
концесија/јавно приватно партнерство 
и формата и содржината на образецот 
за пријавување на податоците за доде-
лени договори за концесија/јавно при-
ватно партнерство................................... 163/4
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3471. Упатство за изменување  на Упатство-
то за формата и содржината на платни-
те  инструменти  за вршење на платни-
от промет во земјата............................... 165/19

  

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

  
Рег. бр.  Бр./стр.

99. Список за допoлнување на Списокот 
на македонски национални стандарди
кои се прифатени, хармонизирани
стандарди................................................. 8/21

181. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за определување 
на дејностите кои можат да ги  вршат 
занаетчиите.............................................. 14/14

191. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за квалитетот на 
течните горива......................................... 15/1

720. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за пуштање на 
пазар и ставање во употреба на мотор-
ни возила, приклучни возила, опрема и 
делови кои можат да се вградат и/или 
да се користат на нив.............................. 42/2

732. Листа за дополнување на Листата на 
стандарди со со чија употреба се смета 
дека производот е безбеден.................... 45/2

1323. Листа за изменување на Листата на 
стоки на царински квоти по договор за 
пристапување на Република Македо-
нија во СТО…………………………..... 74/5

1380. Листа на земјоделски производи со 
потекло од Заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2008 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти)...................... 76/4

1381. Листа на земјоделски производи со 
потекло од Заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2008 година (концесии во рам-
ки на квоти)............................................. 76/5

1382. Листа на риба и рибини производи со 
потекло од Заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2008 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти)...................... 76/6

1383. Листа на производи со потекло од За-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во второ полугодие од 2008 го-
дина (нула-царинска стапка во рамки 
на квоти)................................................... 76/6

1384. Листа на царински стапки за произво-
ди со потекло од Заедницата за увоз во 
Република Македонија во второ полу-
годие од 2008 година (концесија во 
рамки на квоти)....................................... 76/7

1385. Листа на производи со потекло од Заед-
ницата за увоз во Република Македонија 
во второ полугодие од 2008 година по 
спогодбата за доделување на взаемни 
трговски повластици за некои вина.......... 76/7

1386. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи по потекло од Република 
Албанија кои се увезуваат во Републи-
ка Македонија без плаќање на царина 
во рамките на годишни квоти за второ 
полугодие од 2008 година...................... 76/7

1387. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи по потекло од Република 
Хрватска кои се увезуваат во Републи-
ка Македонија без плаќање на царина 
во рамките на годишни квоти за второ 
полугодие од 2008 година...................... 76/8

1388. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи по потекло од Република 
Mолдова кои се увезуваат во Републи-
ка Македонија без плаќање на царина 
во рамките на годишните квоти за вто-
ро полугодие од 2008 година................. 76/9

1389. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Турција кои се 
увезуваат во Република Македонија за 
второ полугодие од 2008 година............ 76/10

1390. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Украина кои се увезуваат 
во Република Македонија за второ по-
лугодие од 2008 година.......................... 76/11

1391. Листа на тарифни концесии дадени од 
Република Македонија на Швајцарска-
та Конфедерација за второ полугодие 
од 2008 година......................................... 76/12

1392. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат од 
Норвешка за второ полугодие од 2008 
година....................................................... 76/13

1414. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на Регистарот во 
кој се запишува сертификатот за поло-
жен мајсторски испит…………............. 77/12

1421. Правилник за изменување на Правил-
никот за квалитетот на течните горива 78/4

1718. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за минимално-
техничките услови за деловните про-
стории и простории во кои се врши тр-
говија....... ................................................ 93/3

1719. Правилник за минимално-техничките 
услови на продажниот објект во кој се 
врши продажба на алкохолни пијало-
ци, формата, содржината и образецот 
на лиценцата и формата, содржината и 
начинот на водење на регистарот за из-
дадени и одземени лиценци................... 93/4

2224. Правилник за начинот за впаричува-
ње на имотот на друштвото во ликви-
дација....................................................... 111/31
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2270. Правилник за техничките карактерис-
тики на тахографот и контролниот 
уред (еуротахограф) и начинот на упо-
треба, вградување, поправање, провер-
ка и инспекција на тахографот и кон-
тролниот уред (еуротахограф)............... 114/49

2350. Правилник за формата и содржината 
на образецот на пријавата за исполну-
вање на минимално - техничките усло-
ви и започнување со работа  на објек-
тите за вршење на угостителска деј-
ност и формата и содржината на обра-
зецот на пријавата за промена на ми-
нимално - техничките услови за работа 
на угостителските објекти...................... 117/28

2383. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за пуштање 
на пазар и ставање во употреба на
моторни возила, приклучни возила, 
опрема и делови кои можат да се вгра-
дат и/или да се користат на нив............. 120/5

2405. Правилник за начинот на пријавува-
њето, уписот, како и формата, содржи-
ната и начинот на водење на региста-
рот на директните инвестиции на нере-
зиденти во Република Македонија…… 122/5

2406. Правилник за начинот на пријавува-
њето, уписот, како и формата, содржи-
ната и начинот на водење на региста-
рот на директни инвестиции на рези-
дентите во странство.............................. 122/10

2486. Правилник за обновливите извори на 
енергија за производство на електрич-
на енергија................................................ 127/80

2487. Правилник за начинот за издавање на 
гаранции за потекло на електрична 
енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија како и содржината, 
формата и начинот на водење на реги-
старот на издадени гаранции за потек-
ло на електрична енергија  произведе-
на од обновливи извори на енергија….. 127/86

2488. Листа за дополнување на Листата на 
стандарди со чија употреба се смета 
дека производот е безбеден................... 127/92

2512. Список за дополнување на Списокот 
на македонски национални стандарди 
кои се прифатени, хармонизирани 
стандарди................................................. 129/2

2870. Објава од Министерството за еконо-
мија........................................................... 140/86

2905. Правилник за димензиите, вкупната ма-
са и осното оптоварување на возилата…. 142/31

2928. Правилник за енергетска ефикасност 
на градежни објекти…………………… 143/11

2984. Правилник за висината на трошоците 
за категоризација на угостителски об-
јекти.......................................................... 145/13

2985. Правилник за формата и содржината 
на образецот на Регистарот на тури-
стички водичи и туристички придруж-
ници и начин на водење на регистарот 145/14

2986. Правилник за формата и содржината 
на образецот на сертификатот за поло-
жен стручен испит за раководење со 
туристичка агенција................................ 145/17

2987. Правилник за формата и содржината 
на образецот на уверението за положен 
стручен испит за туристички придруж-
ник............................................................ 145/18

3270. Правилник за изменување на Правил-
никот за квалитет на течните горива........ 156/3

3427. Листа на стоки на царински квоти по 
договор за пристапување на Република 
Македонија во СТО................................ 164/7

3428. Листа на земјоделски производи со 
потекло од Заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2009 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти)...................... 164/8

3429. Листа на земјоделски производи со 
потекло од Заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2009 година (концесии во рам-
ки на квоти)............................................. 164/9

3430. Листа на риба и рибини производи со 
потекло од Заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во прво полуго-
дие од 2009 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти....................... 164/9

3431. Листа на производи со потекло од За-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во прво полугодие од 2009 го-
дина (нула-царинска стапка во рамки 
на квоти)................................................... 164/10

3432. Листа на царински стапки за произво-
ди со потекло од Заедницата за увоз во 
Република Македонија во прво полу-
годие од 2009 година (концесија во 
рамки на квоти)....................................... 164/10

3433. Листа на производи со потекло од Зае-
дницата за увоз во Република Македони-
ја во прво полугодие од 2009 година по 
спогодбата за доделување на взаемни 
трговски повластици за некои вина…….. 164/11

3434. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи по потекло од Република 
Албанија кои се увезуваат во Републи-
ка Македонија без плаќање на царина 
во рамките на годишни квоти за прво 
полугодие од 2009 година...................... 164/11

3435. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи по потекло од Република 
Хрватска кои се увезуваат во Републи-
ка Македонија без плаќање на царина 
во рамките на годишни квоти за прво 
полугодие од 2009 година...................... 164/12

3436. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи по потекло од Република 
Молдова кои се увезуваат во Републи-
ка Македонија без плаќање на царина 
во рамките на годишни квоти за прво 
полугодие од 2009 година...................... 164/13
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3437. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Република Турција кои се 
увезуваат во Република Македонија за 
прво полугодие од 2009 година............. 164/14

3438. Листа на стоки на царински квоти по 
потекло од Украина кои се увезуваат 
во Република Македонија за прво по-
лугодие од 2009 година.......................... 164/15

3439. Листа на тарифни концесии дадени од 
Република Македонија на Швајцарска-
та Конфедерација за прво полугодие 
од 2009 година......................................... 164/15

3440. Листа на тарифни концесии за земјо-
делски производи што потекнуваат од 
Норвешка за прво полугодие од 2009 
година....................................................... 164/16

  

 МИНИСТЕРСТВО   
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

102. Наредба за забрана за риболов на ри-
боловното подрачје Дојранско Езеро… 8/43

151. Годишна наредба за здравствена
заштита на животните за 2008 година 12/5

152. Правилник за поблиските критериуми 
за избор на најповолен понудудувач на 
земјоделско земјиште во државна соп-
твеност кое може да се даде во закуп и 
определување на големината на повр-
шината на земјоделското земјиште кое 
може да се даде под закуп........................ 12/21

153. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за размена 
на земјоделско земјиште и потребната 
документација.......................................... 12/21

154. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за ослободу-
вање од плаќање надоместок за трајна 
пренамена на земјоделско земјиште и 
потребната документација...................... 12/23

155. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на земјишен регис-
тар на земјоделско земјиште во држав-
на сопственост......................................... 12/24

182. Правилник за доставување на коми-
њето и винскиот талог за дестилација 
или за производство на оцет.................. 14/14

242. Правилник за формата и содржината 
на  Регистарот на објекти и оператори 
со храна и начинот и постапката за ре-
гистрација на објектитe и операторите 
со храна.................................................... 19/10

316. Наредба за престанување на важење на 
Наредбата за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит  преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи домашни и диви чапункари, семе 
за вештачко осеменување, јајни клетки и 
ембриони, свежо и замрзнато месо, про-
изводи, суровини и отпадоци по потекло 
од  домашни и диви чапункари................. 22/12

391. Наредба за преземање на мерки за вете-
ринарно јавно здравство за извршување 
на ветеринарните мерки и контроли за
заштита на јавно здравство од контами-
ненти или резидуи кои се пренесуваат од 
животните или производите од животин-
ско потекло и периодот за извршување 
на тие мерки во 2008 година...................... 27/48

400. Правилник за трговија со семенски 
материјал од тутун.................................. 28/10

401. Правилник за поблиските услови за 
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959. Правилник за условите што треба да 
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делски растенија……………………….. 62/5

1077. Правилник за видовите и сортите кај 
кои се врши задолжителна заштита, 
формата, содржината и начинот на во-
дење на регистарот на пријавите, фор-
мата и содржината на пријавата и фор-
мата и содржината на сертификатот за 
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1078. Правилник за форма, содржина и на-
чин на водење на единствениот регис-
тер на земјоделски стопанства………... 62/17

1200. Правилник за начинот и постапката 
на регистрација на правни лица кои вр-
шат увоз и/или повторен извоз и  фор-
мата и содржината на евиденцијата за 
увоз и/или повторен извоз...................... 67/4

1348. Правилник за  дополнување на Пра-
вилникот за начинот на вршење на 
проверка и преглед на граничен пре-
мин на пратки од животинско потекло 
кои се внесени како личен багаж на 
патниците и се наменети за лична упо-
треба или некомерцијални цели............. 75/7

1444. Исправка................................................... 79/5
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вни лица за вршење стручна контрола 
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за увоз и транзит и начинот и постап-
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2559. Правилник за формата и содржината 
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теријал и формата, содржината и начи-
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2560. Правилник за формата, содржината и 
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2561. Правилник за формата и содржината 
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на водење на деловните книги............... 131/48
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на барањето за стручна контрола на 
производството на саден материјал  и 
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рола во органското производство…...... 134/12
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торни услови, опремата и кадрите за 
основање и работење на здравствените 
установи......................................................... 113/39

2426. Список на лекови за кои е дадено одо-
брение за ставање во промет во перио-
дот од 02.12.2007 до 15.07.2008 година 123/3

2468. Правилник за поблиските услови и на-
чинот на класифицирање на медицин-
ските помагала......................................... 125/5

2531. Наредба за задолжителна проверка на 
документација, потеклото и лаборато-
риско испитување на производи кои 
содржат млеко во прав со потекло од 
Кина и нивно повлекување од промет.. 130/16

2596. Правилник за поблиските услови по 
однос на простор, опрема и кадар што 
треба да ги исполнуваат правните лица 
што произведуваат опасни хемикалии.. 132/13
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2597. Правилник за поблиските услови во 
однос на просторот и опремата кои 
треба да ги исполнуваат правните лица 
кои вршат промет со опасни хемика-
лии……………………………………..... 132/14

2674. Правилник за формата и содржината 
на образецот на изјавата за согласност, 
како и на изјавата за одбивање на 
определена медицинска интервенција.. 136/21

2769. Правилник за здравствените критери-
уми што задолжително треба да ги ис-
полнуваат кандидатите за возачи  на 
моторни возила………………………… 139/30

2770. Правилник за начинот на вршење на 
здравствениот преглед на возачите на 
моторни возила, критериумите во од-
нос на кадарот и опремата за вршење 
на здравствениот преглед, како и за на-
чинот и постапката за издавање на уве-
рение за здравствена и психофизичка 
способност за управување со моторнo 
возилo…………………………………... 139/34

2931. Правилник за регистрација на тради-
ционални хербални лекови…………..... 143/30

2988. Правилник за варијации на одобрени-
ето за ставање на лек во промет или на 
прифатената документација на лек што 
има добиено одобрение за ставање во 
промет....................................................... 145/19

3068. Правилник за гранични вредности на 
нивото на бучава во животната средина 147/130

3127. Правилник за содржината на барање-
то, документацијата и поблиските ус-
лови по однос на просторот, опремата 
и кадарот за добивање одобрение за 
производство на лекови.......................... 151/4

3128. Правилник за содржината на барање-
то и поблиските услови по однос на 
просторот, опремата  и кадарот за до-
бивање одобрение за промет на големо 
со лекови.................................................. 151/8

3129. Правилник за поблиските услови по 
однос на  просторот, опремата и када-
рот, документацијата за запишување 
во регистарот на правни лица за про-
мет на големо со медицински помагала 151/10

3130. Правилник за содржината на барање-
то и начинот на добивање на одобре-
ние за увоз на лекови.............................. 151/12

3175. Правилник за поблиските услови за 
начинот на отстранување  на отпадот 
со лекови.................................................. 153/3

3176. Правилник за начинот на пропишува-
ње и издавање на лекови на рецепт…... 153/4

3259. Правилник за условите по однос на 
просторот, опремата, кадарот и пот-
ребната документација за запишување 
во Регистарот на специјализирани про-
давници на медицински помагала……. 155/12

3271. Правилник за формата и содржината, 
како и начинот на издавањето и одзе-
мањето на легитимацијата...................... 156/3

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

355. Упатство за начинот на работата на 
рецензионата комисија за стручно 
вреднување на ракописи на учебници 
по одделни наставни предмети за ос-
новно образование.................................. 23/15

356. Упатство за начинот на работата на 
рецензионата комисија за стручно 
вреднување на ракописи на учебници 
по одделни наставни предмети за сред-
но образование......................................... 23/15

472. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водењето на Регистарот за 
верификација на работодавачите за 
практична обука на учениците............... 31/9

544. Огласување за ништовност на Одлука-
та од министерот за образование и наука 
бр. 09-9808/2 од 07.12.2007 година……... 34/16

571. Правилник за структурата, организа-
цијата и реализацијата на мајсторскиот 
испит......................................................... 36/57

708. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на 
водењето, формата и содржината на 
педагошката евиденција и документа-
ција во основното училиште.................. 41/36

709. Објава на Министерството за образо-
вание и наука........................................... 41/61

733. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на 
водењето, формата и содржината на 
педагошката евиденција и документа-
ција во средните училишта.................... 45/23

734. Правилник за начинот на полагањето 
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите од завршниот ис-
пит во средното стручно образование 
со четиригодишно траење...................... 45/45

735. Правилник за начинот на полагањето 
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на испитите од училишна ма-
тура во гимназиското образование 45/49

736. Правилник за начинот на полагањето 
и оценувањето на резултатите на уче-
ниците на училишна матура во средно-
то уметничко образование...................... 45/54

737. Календар за организација на учебната 
2007/2008 година во јавните средни 
училишта.................................................. 45/58

1226. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на 
полагањето и оценувањето на резулта-
тите на учениците на испитите во др-
жавна матура во гимназиското и во 
средното стручно образование............... 68/13
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1263. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начиниот на 
водењето, формата и содржината на 
педагошката евиденција и документа-
ција во средните училишта.................... 69/7

1540. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по математика за I-во одделение 82/78

1636. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по запознавање на околината 
за I - во одделение................................... 87/150

1637. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по запознавање на околината 
за I - во одделение................................... 87/150

1638. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по запознавање на околината 
за I  - во одделение.................................. 87/150

1639. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по албански  јазик за I - во од-
деление..................................................... 87/151

1640. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по албански јазик за I - во од-
деление..................................................... 87/151

1841. Календар за организација на учебната 
2008/2009 година во основните училишта 96/14

1842. Календар за организација на учебната 
2008/2009 година во јавните средни 
училишта.................................................. 96/15

2037. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за III 
одделение................................................. 104/23

2038. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за III 
одделение................................................. 104/24

2039. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по МАТЕМАТИКА за III од-
деление..................................................... 104/24

2040. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по МАТЕМАТИКА за III од-
деление..................................................... 104/24

2041. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и 
III одделение............................................ 104/24

2042. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА 
ОКОЛИНАТА за II одделение............... 104/25

2043. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА 
ОКОЛИНАТА за III одделение.............. 104/25

2044. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 
II одделение............................................. 104/25

2045. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 
II одделение............................................. 104/26

2046. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 
III одделение............................................ 104/26

2047. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 
III одделение............................................ 104/26

2048. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 
III одделение............................................ 104/26

2049. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 
II одделение............................................. 104/27

2050. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА 
ОКОЛИНАТА за III одделение.............. 104/27

2051. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА 
ОКОЛИНАТА за III одделение............. 104/27

2052. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА 
ОКОЛИНАТА за II одделение............... 104/27

2053. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по ТУРСКИ ЈАЗИК за II одде-
ление......................................................... 104/28

2054. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и 
III одделение............................................ 104/28

2055. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и 
III одделение............................................ 104/28

2056. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по МАТЕМАТИКА за III од-
деление..................................................... 104/28

2057. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II 
одделение................................................. 104/29

2058. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II 
одделение................................................. 104/29

2059. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II 
одделение................................................. 104/29

2060. Решение за одобрување и употреба на 
учебник ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА 
ОКОЛИНАТА за II одделение............... 104/29

2225. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по македонски јазик за I-во 
одделение................................................. 111/35

2226. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по математика за I-во одделе-
ние............................................................. 111/36

2227. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по математика за I-во одделение 111/36

2228. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по македонски јазик за I-во 
одделение................................................. 111/36

2229. Решение за одобрување и употреба на 
учебник по македонски јазик за I-во 
одделение................................................. 111/36

3260. Правилник за начинот и постапката 
за стекнување на стручна способност, 
Програмата за стручно оспособување, 
стручното усовршување, редовното и 
периодично проверување на знаењето 
на железнички работник кој непосред-
но учествува во работата и одвивањето 
на железничкиот сообраќај, формата и 
содржината на образецот на  потврдата 
за спроведена практична работа и на 
уверението за положен испит................ 155/13
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3472. Правилник за начинот на изготвува-
ње на ранг листата, утврдувањето на 
процентот на најголеми, односно нај-
мали отстапувањa од добиените пока-
затели, процентот на зголемување, од-
носно намалување на платата на на-
ставникот, како и начинот на намалу-
вање, односно зголемување на платата 
на наставникот  во основно  училиште 
во рамките на утврдени проценти….… 165/20

3473. Правилник за начинот на изготвува-
ње на ранг листата, утврдувањето на 
процентот на најголеми, односно нај-
мали отстапувањa од добиените пока-
затели, процентот на зголемување, од-
носно намалување на платата на на-
ставникот, како и начинот на намалу-
вање, односно зголемување на платата 
на наставникот во јавно средно учили-
ште во рамките на утврдени проценти.. 165/20

3474. Правилник за начинот на организира-
ње и спроведување на проверувањето 
на постигањето на успехот на учени-
ците, како и начинот на утврдувањето 
на завршните оценки  на ученикот во 
јавните средни училишта....................... 165/21

3475. Правилник за начинот на организира-
ње и спроведување на проверувањето 
на постигањето на успехот на учени-
ците, како и начинот на утврдувањето 
на завршните оценки на ученикот во 
основните училишта............................... 165/26

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

33. Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец декември 
2007 година.............................................. 2/47

 Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец јануари 
2008 година.............................................. 17/22

299. Правилник за безбедност и здравје 
при работа на вработените изложени 
на ризик од бучава.................................. 21/39

383. Правилник за безбедност и здравје 
при работа на вработените изложени 
на ризик од механички  вибрации......... 26/21

402. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија  на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................ 28/31

403. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................ 28/31

404. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................. 28/31

 Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
јануари 2008 година................................ 30/20

473. Решение за впишување на Здружение-
то на граѓани во регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита............................................. 31/13

498. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за постапките за издавање 
на работни дозволи и формата и со-
држината на посебните видови на ра-
ботни дозволи...................................... 32/8

501. Објава за просечната месечната нето 
плата по работник за месец февруари 
2008 година.............................................. 32/9

547. Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
февруари 2008 година............................. 34/20

572. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Неготино................................................ 36/63

587. Правилник за условите за вработени-
те, организацијата, техничките и други 
услови кои треба да ги исполни прав-
ното или физичкото лице за  вршење 
стручни работи........................................ 37/95

603. Решение за давање согласност на Стату-
тарна одлука за изменување и дополнува-
ње на Статутот на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа-Штип............... 38/2

780. Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец март 2008 
година....................................................... 45/67

810. Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
март 2008 година..................................... 47/35

815. Правилник за организацијата, соста-
вот и начинот на работа на Комисијата 
за ревизија на наод, оцена и мислење 
за утврдување на инвалидност, однос-
но неспособност  за работа..................... 48/65

894. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Струмица.................................................. 52/9

1039. Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец април 2008 
година....................................................... 59/14

1062. Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
април 2008 година................................... 61/6

1092. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Берово....................................................... 63/2

1093. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Тетово....................................................... 63/3
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1094. Решение за давање согласност на Ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Охрид.......................... 63/3

1095. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 63/3

1096. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 63/3

1248. Објава за просечната месечна нето пла-
та по работник за месец мај 2008 година 68/25

1300. Објава за трошоците на живот за ме-
сец мај 2008 година................................. 71/4

1498. Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец јуни 2008 
година....................................................... 81/67

1620. Објава за стапката на трошоците на жи-
вот и платите за месец јуни во однос на 
месец мај 2008 година.................................... 86/64

1896. Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец јули 2008 
година....................................................... 98/58

1927. Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец
јули 2008 година...................................... 101/16

2075. Правилник за минималните барања за 
безбедност и здравје при работа на 
привремени и мобилни градилишта...... 105/5

2291. Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец август 
2008 година.............................................. 115/34

2292. Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
август 2008 година.................................. 115/35

2475. Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец септември 
2008 година.............................................. 125/31

2499. Објава на стапката на трошоците на
живот и платите за месец септември 
2008 година……………………………… 127/112

2675. Правилник за формата  и содржината 
и начинот на водење на регистарот  за 
примена на мерки на помош и заштита 
на деца и малолетници во ризик……… 136/24

2676. Правилник за формата и содржината 
и  начинот на водење на регистарот за 
примени известувања за деца и мало-
летници во ризик..................................... 136/32

2880. Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец октомври 
2008 година.............................................. 140/89

2932. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за измени и дополнува-
ње на Статутот на Ј.У. Завод за згри-
жување, воспитување и образование на 
деца и младинци „Ранка Милановиќ” -
Скопје....................................................... 143/42

2949. Објава за стапката на пораст на тро-
шоците на живот и платите за месец 
октомври 2008 година............................. 143/54

2989. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Центар 
за социјална работа Виница................... 145/38

2990. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Делчево..................................................... 145/38

3081. Правилник за формата, содржината и 
начинот на поднесување на обрасците 
на пријави за матичната евиденција....... 148/202

3135. Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец ноември 
2008 година.............................................. 151/15

3146. Решение за запирање од извршување 
на Правилникот за изменување и до-
полнување на Правилникот за органи-
зацијата, составот и начинот на работа 
на Комисијата за оцена на работната 
способност............................................... 152/12

3212. Правилник за минималните барања за 
безбедност и здравје на вработените на 
работниот простор.................................. 154/21

3221. Објава за стапката на пораст на трошо-
ците на живот и платите за месец ноем-
ври 2008 година......................................... 154/56

3272. Правилник за критериумите и на-
чинот на доделување на неповратни 
средства од Посебниот фонд за по-
добрување на условите за вработување 
и работење на инвалидните лица……... 156/5

3273. Решение за давање согласност на Ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Крива Паланка........... 156/8

3343. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа 
Кавадарци................................................. 161/28

3392. Правилник за поблиските услови, 
критериуми и начинот на остварување 
на правото на еднократна парична по-
мош за новороденче и на правото на 
родителски додаток за дете.................... 163/7

3441. Решение за давање согласност на ста-
тут на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Кичево……………… 164/17

  

 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

122. Правилник за содржината и начинот 
на водење на заштитните евиденции на 
културното наследство и добрата за 
кои основано се претпоставува дека 
претставуваат културно наследство, на 
дисперзираното и странското културно 
наследство, како и начинот на вршење 
на нивните ревизии................................. 10/20

2076. Правилник за формата и содржината 
на обрасците на дозволите и уверени-
јата за изнесување и извоз на културни 
добра во странство и начинот на изда-
вање на дозволите и уверенијата……... 105/12
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 МИНИСТЕРСТВО                 
ЗА  ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

65. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот, по-
стапката и програмата за полагање на 
испитот за добивање на сертификат за 
професионална компетентност на уп-
равителот или од него овластено лице 
одговорно за превоз, формата и содр-
жината на уверението за положен ис-
пит и  на  сертификатот за професио-
нална компетентност.............................. 4/45

66. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот, по-
стапката и програмата за полагање на 
испитот за добивање на сертификат за 
учество на возачите во меѓународниот 
патен сообраќај, формата и содржина-
та на уверението за положен испит и 
на сертификатот...................................... 4/45

121. Правилник за должностите, одговор-
ностите и стручното оспособување на 
возачите за превоз на опасни материи, 
поблиските услови за правните лица 
кои вршат стручно оспособување и со-
држината и формата на образeцoт на 
сертификатот и уверението за стручно 
оспособување на возачите....................... 10/15

243. Правилник за должностите, одговор-
ностите и стручното оспособување на 
советникот за безбедност при превоз 
на опасни материи, поблиските услови 
за правните лица кои вршат стручно 
оспособување и содржината и формата 
на образецот на сертификатот и увере-
нието за стручно оспособување на со-
ветникот................................................... 19/14

244. Правилник за поблиски технички 
критериуми за спроведување на заш-
титни мерки на контактна мрежа на 
електрифицирани пруги со монофазен 
систем 25kV 50Hz, како и на сите пос-
тројки и уреди што се наоѓаат во непо-
средна близина на контактната мрежа.. 19/21

245. Правилник за поблиските критериу-
ми што се однесуваат на техничките 
услови и условите за организирање и 
регулирање на железничкиот сообра-
ќај, потребниот број на вработен стру-
чен и технички персонал, нивната ст-
ручна подготовка потребна за органи-
зирање и регулирање на железничкиот 
сообраќај, како и за реконструкција, 
ремонт и одржување на железничката 
инфраструктура....................................... 19/27

246. Правилник за опременоста на службе-
ните места на железничката пруга во кои 
се регулира железничкиот сообраќај, на-
прави опрема, перони, како и простории-
те и местата за примање, сместување и 
испраќање на патници, багаж и пратки 
во железничкиот сообраќај, постројки и 
опрема што се пoтрeбни за безбедност 
на патниците и за безбедно вршење на 
работите на тие места................................. 19/29

247. Правилник за условите и начинот за 
безбедно одвивање на железничкиот 
сoобраќај во врска со железничките 
возила и железничките пруги................. 19/32

392. Правилник за поблиските критериу-
ми што се однесуваат на техничките 
услови и мерките потребни за безбе-
ден сообраќај, потребниот број на вра-
ботен персонал за организирање  и/или 
следење на стручна способност, крите-
риумите за железничките возила и 
мерки за заштита од бучава и заштита 
на животната средина............................. 27/51

393. Правилник за правилата, сигналите и 
ознаките за безбедна и уредна пловид-
ба на пловните патишта на внатрешни-
те води...................................................... 27/52

543. Правилник за изменување на Правил-
никот за посебните техничко-експло-
атациони услови за возилата за врше-
ње на одделни видови на превоз во 
патниот сообраќај и за формата и со-
држината на потврдата за исполнување 
на посебните техничко-експлоатацио-
ни услови.................................................. 34/16

721. Правилник за постапки при вонредни 
настани случени во железничкиот соо-
браќај........................................................ 42/5

798. Правилник за формата и содржината 
на бродските исправи и книги на бро-
довите во внатрешната пловидба.......... 47/2

799. Правилник за формата и содржината 
на бродската книшка и дозволата за 
качување на брод..................................... 47/15

800. Правилник за образецот и содржина-
та на главната книга на регистарот на 
бродовите................................................. 47/22

801. Правилник за начинот, правилата и 
посебните услови за вршење на инс-
пекциски надзор и посебните услови 
кои треба да ги исполнува лице за да 
врши инспекциски надзор на јавен воз-
душен превоз........................................... 47/25

945. Правилник за начинот, правилата и 
посебните услови за вршење на инс-
пекциски надзор и  посебните услови 
кои треба да ги исполнува лице за да 
врши инспекциски работи од областа 
на воздухопловите, нивната градба, 
одржување и пловидбеност.................... 54/20
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986. Правилник за сообраќајните знаци, 
опрема и сигнализација на патот........... 56/13

1167. Правилник за материјалот, бојата, 
формата и димензијата на таблата со 
името на улица, плоштад, мост и на 
друг инфраструктурен објект, таблич-
ките со нумерираните броеви на обје-
ктите, како и големината и бојата на 
буквите и броевите.................................. 66/5

1426. Правилник за изменување на Правил-
никот за стандарди и нормативи за 
проектирање на објекти.......................... 78/58

2215. Правилник за конструкцијата, плов-
ните својства, механичкиот двигател и 
другите уреди и опрема на чамецот, 
начинот на водење на регистарот на 
чамци, образецот и содржината на 
пловидбената дозвола и регистарската 
ознака на чамци....................................... 110/28

2353. Правилник за бојата и кројот на 
службената облека, формата и содржи-
ната како и начинот на издавањето и 
одземањето на службената легитима-
ција на комуналните редари................... 117/63

2354. Правилник за утврдување на видот, 
висината и чинењето на општокорисната 
работа за секој прекршок одделно како и 
начинот на нејзиното извршување……... 117/66

2355. Број на поединечни транспортни доз-
воли по квоти со назнака кој вид од 
нив се критични дозволи........................ 117/67

2427. Правилник за формата и содржината 
на барањето за измени во текот на из-
градбата и образецот на решението за 
одобрување  на измените........................ 123/45

2428. Правилник за формата и содржината 
на одобрението за поставување на вре-
мен објект и урбана опрема и начинот 
на неговото издавање.............................. 123/48

2429. Правилник за формата, содржината и 
начинот на водење на регистарот на 
издадени одобренија за поставување 
на времени објекти.................................. 123/51

2430. Правилник за формата и содржината, 
како и начинот и постапката на водење 
на регистарот на носители на правото 
на долготраен закуп на градежно зем-
јиште сопственост на Република Маке-
донија....................................................... 123/53

2431. Правилник за начинот за издавање, 
одземање и продолжување на Лиценца 
А за управител на одржување од прва 
и втора категорија, Лиценца Б за упра-
вител на одржување од трета категори-
ја, формата и содржината на образецот 
на лиценците, начинот на водење на 
регистарот за издадени лиценци за 
управител на одржување и висината на 
надоместокот за добивање на лиценца. 123/56

2432. Правилник за формата и содржината 
на одобрението за употреба................... 123/61

2433. Правилник за формата и содржината 
на барањето за добивање на одобрение 
за градење и формата и содржината на 
образецот на одобрението за градење... 123/63

2434. Правилник за начинот и постапката 
за отстранување на објект или негов 
дел во случај на оштетување на обје-
ктот ако постои опасност за уривање… 123/72

2435. Правилник за начинот за издавање, 
продолжување и одземање на лиценца 
за управител на градба од прва до тре-
та категорија, како и надоместокот за 
добивање на лиценцата, формата и со-
држината на образецот на лиценцата, 
формата, содржината и начинот на во-
дење на регистарот за издадени лицен-
ци за управител на градба...................... 123/72

2469. Правилник за начинот на вршење на 
работите на заштита на железничката 
инфраструктура и водење на евиденција. 125/10

2470. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето, формата и 
содржината на образецот на дозволата 
за управување со гробишта, како и на-
чинот на издавање и одземање на доз-
волата и формата, содржината на реги-
старот за издадени дозволи за управи-
тел со гробишта....................................... 125/20

2471. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето, формата и 
содржината на образецот на дозволата 
за вршење на погребални услуги, начи-
нот на издавање и одземање на дозво-
лата како и формата и содржината на 
регистарот за издадени дозволи за вр-
шење на погребални услуги................... 125/24

2489. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за утврдување на 
видот, висината и чинењето на општо-
корисната работа за секој прекршок 
одделно како и начинот на нејзиното 
извршување.............................................. 127/104

2514. Правилник за начинот и постапката 
за враќање и присилно слетување на 
воздухоплов кој се приближува кон 
подрачје на забранета, условно забра-
нета или опасна зона или лета низ неа.. 129/38

2515. Правилник за начинот на распредел-
бата на средствата на општините од-
носно градот Скопје, од надоместокот 
за употреба на јавните патишта за мо-
торните и приклучните возила што 
имателите на моторни возила го плаќа-
ат при регистрација на возилата............ 129/96

2516. Правилник за формата и содржината 
на обрасците на легитимациите на др-
жавните инспектори за патишта и на 
овластените инспектори за патишта на 
општините, односно на градот Скопје, 
како и начинот на нивното издавање и 
одземање.................................................. 129/97
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2532. Правилник за начинот на стекнување 
звање управувач на чамец, планот и 
програмата за полагање испит за стек-
нување звање управувач на чамец и 
образецот на уверението за стекнатото 
звање……………………………………. 130/16

2566. Правилник за формата и содржината 
на барањето, потребната документаци-
ја и образецот на решението со кое се 
потврдува дека основниот проект е 
изработен во согласност со важечките 
прописи, нормативи и стандарди........... 131/58

2567. Правилник за содржината и обемот 
на вршењето на ревизија на проектот, 
начинот на заверката на ревидираниот 
проект од страна на ревидентот и на-
чинот на пресметување  на надоместо-
кот за извршената ревизија.................... 131/61

2568. Правилник за видови на дејности што 
ќе се вршат во времените објекти на 
градежно неизградено земјиште соп-
ственост на Република Македонија........ 131/62

2639. Правилник за начинот и критериумите 
за издавање, продолжување и одземање 
на овластувања за изработка на проект-
на документација како одговорен прое-
ктант, ревизија на проектна документа-
ција и надзор над изведување на град-
би, формата и содржината на образецот 
на овластувањата и начинот на водење-
то на регистарот........................................ 134/14

2640. Правилник за начинот на издавање, 
одземање и продолжување на лицен-
ците за проектирање на градби, форма-
та и содржината на образецот на ли-
ценците и начинот на водење на реги-
старот за издадени лиценци за проек-
тирање на градби.................................... 134/24

2641. Правилник за висината на надоместо-
кот, начинот на издавање, одземање и 
продолжување на лиценци за надзор 
над изградбата, формата и содржината 
на образецот на лиценците и начинот на 
водење на регистарот на издадени ли-
ценци за надзор над изградбата………... 134/29

2642. Правилник за начинот на издавање, од-
земање и продолжување на лиценци за 
изведувач на градби, формата и содржи-
ната на образецот на лиценците и начи-
нот на водење на регистарот за издадени 
лиценци за изведувач на градби………... 134/36

2677. Исправка на Правилникот за висината 
на надоместокот, начинот на издавање, 
одземање и продолжување на лиценци 
за надзор над изградбата, формата и 
содржината на образецот на лиценците 
и начинот на водење на регистарот на 
издадени лиценци за надзор над изг-
радбата...................................................... 136/34

2933. Правилник за соодветното образова-
ние, техничката опрема и минимални-
те здравствено – санитарни услови за 
вршење на погребални услуги………... 143/42

2934. Правилник за соодветната техничка 
опрема и минималните  здравствено –
санитарни услови за управување со 
гробишта……………………………….. 143/42

2935. Правилник за начинот на кремирање 
на посмртните останки на умреното 
лице.......................................................... 143/43

2964. Правилник за критериумите за опре-
делување на улиците во населените 
места кои ќе се сметаат за дел од држа-
вен пат како и нивното одржување…... 144/26

2965. Правилник за формата и содржината 
на дневникот и регистарот на сите по-
гребани лица…………………………… 144/27

2991. Правилник за образецот и начинот на 
издавање на легитимацијата на кому-
налниот инспектор.................................. 145/38

2992. Правилник за постапката за ностри-
фикација, содржината на писмениот 
извештај, согласноста за нострифика-
ција и начинот на заверување на про-
ектите од страна на Комисијата за но-
стрификација........................................... 145/43

3082. Правилник за бојата, кројот и ознаките 
на службената облека на капетанот и 
државните службеници вработени во 
Капетанијата на пристаништата.............. 148/212

3109. Правилник за планот и Програмата за 
стекнување звање и за стекнување ов-
ластување, начинот на полагање испит 
за стекнување звање и овластување, 
образецот и содржината на уверението 
за стекнатото звање и овластување…... 149/16

3147. Правилник за мерките за одржување 
на јавните патишта, начинот и рокови-
те за нивно извршување, како и видот 
и начинот на  извршување на активно-
стите за редовно, зимско, периодично 
и интервентно одржување на јавните 
патишта.................................................... 152/12

3286. Правилник за начинот и контролните 
постапки при употреба на тахографот 
и контролниот уред (еуротахограф)  во 
сообраќајот на патиштата....................... 158/7

  

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

101. Правилник за критериумите за при-
фаќање на отпадот во депониите од се-
која класа, подготвителните постапки 
за прифаќање на отпадот, општи пос-
тапки за тестирање, земање мостри и 
прифаќање на отпадот............................ 8/33
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192. Правилник за поблиските условите за 
постапување со опасниот отпад и на-
чинот на пакување и означување на 
опасниот отпад........................................ 15/2

2129. Правилник за примената на индика-
торите за бучава, дополнителни инди-
катори за бучава, начинот на мерење 
на бучава и методите за оценување со 
индикаторите за бучава  во животната 
средина..................................................... 107/7

2136. Наредба за забрана за ставање во 
употреба на кеси за транспорт на стоки 
изработени од пластични маси во 
продавници, деловни простории и па-
зари каде што се врши трговија на ма-
ло на производи за храна и ситни про-
изводи за општа потрошувачка……….. 108/5

2384. Правилник за локациите на мерните 
станици и мерните места........................ 120/8

2407. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за формата и со-
држината на барањето за добивање на 
дозвола за складирање третман, и/или 
за преработка на отпадот, формата и 
содржината на дозволата како и мини-
малните техички услови за вршење на 
дејноста за складирање третман, и/или 
за преработка на отпадот........................ 122/15

2966. Правилник за начинот на водење на 
единствена евиденција на прекршоците, 
изречените санкции и донесените одлу-
ки во прекршочна постапка, како и на-
чинот на пристап до информации кои 
се содржани во евиденцијата................... 144/31

3148. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот, по-
стапката и роковите за утврдување, 
пресметување, уплатување на надоме-
стоците; начинот и постапката за воде-
ње, одржување и чување на евиденци-
јата за пресметаниот и уплатениот на-
доместок; за содржината, начинот и 
роковите за воспоставување, одржува-
ње и водење на евиденцијата на обврз-
ниците, како и начинот на доставува-
ње на податоците за водење на евиден-
цијата....................................................... 152/18

3149. Правилник за поблиските услови во 
поглед на потребната опрема која тре-
ба да ја поседуваат овластени научни 
стручни организации и институции ка-
ко и други правни и физички лица, за 
вршење на определени стручни работи 
за мониторинг на бучава......................... 152/25

3344. Наредба за забрана за собирање зара-
ди користење и трговија на автохтони 
самоникни габи-смрчки од родовите 
Morchella, Verpa и Ptichoverpa………... 161/28

3476. Правилник за критериумите коишто 
треба да се исполнат за добивање на 
еколошка ознака за детергенти  за рач-
но миење на садови................................. 165/28

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

723. Решение од Министерството за локал-
на самоуправа…...................................... 42/31

1616. Решение од Министерството за локал-
на самоуправа.......................................... 86/63

3303. Решение од Министерството за локал-
на самоуправа.......................................... 159/28

  

 KOМИСИЈА  
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

5. Решение за давање одобрение за про-
дажба на сопствени акции по пат на 
приватна понуда...................................... 1/20

25. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокерска куќа.............................. 2/24

26. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 2/24

27. Решение за  давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 2/25

75. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност...................................................... 5/34

76. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност...................................................... 5/35

77. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност...................................................... 5/35

196. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 15/18

197. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 15/19

198. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 15/19

199. Решение за издавање дозвола за пону-
да за откуп................................................ 15/19

200. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 15/19

201. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 15/19

209. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 16/35

210. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 16/35

211. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност......................................................... 16/35

262. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 20/6

263. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 20/6

264. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 20/6

265. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 20/7

266. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 20/7
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267. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокерска куќа.............................. 20/7

268. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 20/7

269. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокерска куќа.............................. 20/8

405. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 28/32

406. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 28/32

407. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 28/32

408. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 28/33

409. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за начинот и услови-
те за полагање на стручен испит за рабо-
тење со хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 122/2006)……………. 28/33

410. Правилник за формата и содржината 
на проспектот и поканата за запишува-
ње и уплата на хартии од вредност…... 28/34

411. Правилник за документите што ги до-
ставува издавачот на хартии од вред-
ност при поднесување на барањето за 
одобрение на јавна понуда на хартии 
од вредност.............................................. 28/55

412. Правилник за содржината на соопш-
тението за запишување и уплата на 
хартии од вредност за понуда чиј из-
нос е помалку од 25.000 евра во денар-
ска  противвредност................................ 28/57

454. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 30/15

573. Решение за одбивање на барањето за 
давање одобрение за издавање на дол-
горочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда...................................... 36/63

604. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност......................................................... 38/2

605. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност......................................................... 38/2

606. Решение за давање одобрение за осно-
вање на Друштво за управување со 
фондови.................................................... 38/3

607. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност......................................................... 38/3

608. Решение за одбивање на барањето за 
давање одобрение за издавање на дол-
горочни хартии од вредност по пат на 
јавна понуда............................................. 38/3

609. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник.............. 38/3

610. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 38/3

611. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник.............. 38/4

612. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник.............. 38/4

613. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник.............. 38/4

614. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник.............. 38/4

615. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник.............. 38/4

616. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 38/5

617. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност........................................................ 38/5

618. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник............. 38/5

619. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 38/5

620. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 38/5

621. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 38/5

622. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност........................................................ 38/6

623. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда............. 38/6

710. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 41/61

711. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 41/62

712. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 41/62

713. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 41/62

714. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 41/62

715. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 41/62

716. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 41/63

717. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 41/63

718. Правилник за содржината, начинот и 
роковите за поднесување на барање за 
изземање од обврската за доставување 
на годишен, полугодишен, тримесечен 
и тековен извештај по барање на ак-
ционер или друго заинтересирано лице 41/63

802. Решение за издавање дозвола за пону-
да за откуп................................................ 47/29

997. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокерска куќа.............................. 57/2

998. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 57/2

999. Тарифник за утврдување на висина на 
надоместоци што ги наплатува Коми-
сијата за хартии од вредност.................. 57/2

1037. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 59/13

1115. Решение за одбивање на барањето за 
давање одобрение за издавање на дол-
горочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда...................................... 64/7
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1149. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 65/10

1150. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокерска куќа.............................. 65/10

1151. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вред-
ност........................................................... 65/10

1152. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник.............. 65/10

1153. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 65/11

1154. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокерска куќа.............................. 65/11

1155. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 65/11

1156. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 65/11

1168. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 66/13

1169. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 66/13

1170. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 66/13

1171. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 66/15

1172. Правилник за известување од страна
на акционерско друштво со посебни
обврски за известување за стекнати од-
носно отуѓени хартии од вредност на
правни  или физички лица...................... 66/15

1173. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за времето и на-
чинот на обелоденување  на ценовно 
чувствителни информации на акцио-
нерско друштво со посебни обврски за 
известување............................................. 66/16

1174. Правилник за начинот и постапката 
на издавањето, понудата и продажбата 
на деривативни финансиски инстру-
менти на примарниот пазар, тргување-
то со деривативните финансиски ин-
струменти на секундарниот пазар и по-
рамнувањето и утврдувањето на овие 
трговски трансакции............................... 66/17

1175. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржина на 
месечниот извештај за работењето на 
овластено правно лице со дозвола за 
работа со хартии од вредност („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 6/2007)………... 66/18

1201. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 67/6

1202. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност................................................... 67/6

1203. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник.............. 67/6

1204. Решение за давање дозвола за работе-
ње на брокер............................................ 67/7

1227. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник............. 68/14

1228. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник.............. 68/14
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тивните мерки.......................................... 118/9

2361. Правилник за видот и условите на из-
вршување на општокорисната работа… 118/10

  

 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

44. Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за начинот на пресметува-
ње и плаќање на аконтациите на персо-
налниот данок на доход по одбивка……. 3/24

45. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 142/2007 од 19 
декември 2007 година............................. 3/26

46. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 195/2007 од 19 
декември 2007 година............................. 3/27

67. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 147/2007 од 26 
декември 2007 година............................. 4/46
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68. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 193/2007 од 26 
декември 2007 година............................. 4/48

103. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 31/2007 од 9 ја-
нуари 2008 година................................. 8/43

104. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 125/2007 од 9 ја-
нуари 2008 година................................... 8/46

105. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 154/2007 од 16 ја-
нуари 2008 година................................... 8/47

106. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 157/2007 од 9 ја-
нуари 2008 година................................... 8/49

107. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 191/2007 од 9 ја-
нуари 2008 година................................... 8/50

123. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 42/2006 од 16 ја-
нуари 2008 година................................... 10/27

193. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 108/2007 од 16 ја-
нуари 2008 година................................... 15/16

194. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 114/2007 од 16 ја-
нуари 2007 година................................... 15/17

195. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 196/2007 од 16 ја-
нуари 2008 година................................... 15/18

300. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 71/2007 од 30 ја-
нуари 2008 година................................... 21/41

301. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 170/2007 од 30 ја-
нуари 2008 година................................... 21/42

302. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 213/2007 од 30 ја-
нуари 2008 година................................... 21/43

384. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 4/2007 од 6 фе-
вруари 2008 година................................. 26/23

394. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 74/2007 од 13 фе-
вруари 2008 година................................. 27/100

395. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 75/2007 од 13 фе-
вруари 2008 година................................. 27/102

474. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 173/2007 од 20 
февруари 2008 година............................. 31/14

588. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 231/2007 од 5 
март 2008 година.................................... 37/97

679. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 47/2007 од 13 
март 2008 година..................................... 40/57

680. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 201/2007 од 13 
март 2008 година..................................... 40/59

803. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 24/2008 од 2 
април 2008 година................................... 47/29

804. Издвоено мислење на Уставниот суд 
на Република Македонија од 2 април 
2008 година.............................................. 47/30

987. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 21/2007 од 9 
април 2008 година.................................. 56/47

1048. Исправка................................................. 61/4
988. Одлука на Уставниот суд на Републи-

ка Македонија, У. бр. 151/2007 од 16 
април 2008 година.................................. 56/49

989. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 263/2007 од 9 
април 2008 година.................................. 56/50

1047. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 256/2007 од 16 
април 2008 година................................... 61/3

1079. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 140/2007 од 7 мај 
2008 година......................................…….. 62/18

1080. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 181/2007 од 7 мај 
2008 година............................………….... 62/21

1081. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 183/2007 од 7 мај 
2008 година............................……............ 62/23

1082. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 237/2007 од 7 мај 
2008 година............................……............ 62/25

1116. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 22/2007 од 14 
мај 2008 година....................................... 64/7

1117. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 212/2007 од 14 
мај 2008 година....................................... 64/8

1118. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 28/2008 од 23 
април 2008 година................................... 64/9

1325. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 241/2007 од 11 
јуни 2008 година...................................... 74/5

1365. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 43/2008 од 11 ју-
ни 2008 година........................................ 75/15

1366. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 249/2007 од 11 
јуни 2008 година..................................... 75/17

1541. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 56/2008 и У.бр. 
91/2008 од 25 јуни 2008 година……… 82/78

1663. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 16/2008 од 2 јули 
2008 година.............................................. 88/100

1664. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 182/2007 од 9 ју-
ли 2008 година......................................... 88/102

1665. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 228/2007 од 9 ју-
ли 2008 година......................................... 88/103
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1666. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр. 269/2007 од 9 ју-
ли 2008 година......................................... 88/104

2362. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 4/2008 од 10 сеп-
тември 2008 година................................. 118/12

2363. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 25/2008 од 10 
септември 2008 година........................... 118/13

2364. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 34/2008 од 10 
септември 2008 година........................... 118/14

2365. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 37/2008 од 10 
септември 2008 година........................... 118/15

2366. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 74/2008 од 10 
септември 2008 година........................... 118/17

2367. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 102/2008 од 10 
септември 2008 година........................... 118/18

2368. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 118/2008 од 10 
септември 2008 година........................... 118/19

2369. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 229/2007 од 10 
септември 2008 година........................... 118/21

2408. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 21/2008 од 17 
септември 2008 година........................... 122/33

2409. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 51/2008 од 17 
септември 2008 година........................... 122/34

2410. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 54/2008 од 17 
септември 2008 година........................... 122/35

2411. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 101/2008 од 17 
септември 2008 година........................... 122/35

2412. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 266/2007 од 17 
септември 2008 година........................... 122/39

2506. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 41/2008 од 24 
септември 2008 година........................... 128/4

2507. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 61/2008 од 24 
септември 2008 година........................... 128/6

2508. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 66/2008 од 24 
септември 2008 година........................... 128/9

2509. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 96/2008 од 24 
септември 2008 година........................... 128/12

2518. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 20/2008 од 1 
октомври 2008 година............................. 129/99

2519. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 111/2008 од 24 
септември 2008 година........................... 129/100

2569. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 225/2007 од 8 
октомври 2008 година............................. 131/62

2703. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 143/2008 од 15 
октомври 2008 година............................. 137/26

2704. Издвоено мислење на Уставниот суд 
на Република Македонија....................... 137/30

2936. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У.бр.111/2007 од 29 
октомври 2008 година............................. 143/44

3097. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 211/2006 од 5 
ноември  2008 година.............................. 148/217

3098. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 99/2008 од 12 
ноември  2008 година.............................. 148/219

3160. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 184/2007 од 20 
ноември  2008 година............................. 152/28

3161. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 2/2008 од 20 но-
ември  2008 година................................. 152/29

3162. Решение на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У. бр. 52/2008 од 12 
ноември  2008 година.............................. 152/31

3163. Издвоено мислење на судија на Ус-
тавниот суд на Република Македонија. 152/35

3213. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 1/2008 од 20 ное-
мври  2008 година.................................... 154/24

3374. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 80/2008 од 3 декемв-
ри 2008 година.......................................... 162/65

3375. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 84/2008 од 3 декем-
ври 2008 година........................................ 162/66

3376. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 117/2008 од 17 де-
кември 2008 година................................. 162/70

3377. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 132/2008 од 3 декем-
ври 2008 година....................................... 162/72

3378. Одлука на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 134/2008 од 17 
декември 2008 година............................. 162/73

3394. Исправка на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 134/08 од 26 де-
кември 2008 година........................................... 163/13

3379. Издвоено мислење на претседателот 
на Уставниот суд на Република Маке-
донија........................................................ 162/76

3380. Издвоено мислење на судија на Устав-
ниот суд на Република Македонија............ 162/77

3393. Решение на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, У. бр. 104/2008 од 20 
ноември 2008 година..................................... 163/9
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 СУДСКИ СОВЕТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

19. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија..................................... 2/23

20. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија..................................... 2/23

21. Оглас за избор на 1 (еден) судија на 
Апелациониот суд-Гостивар................. 2/23

22. Оглас за избор на 1 (еден) судија на 
Управниот суд......................................... 2/23

23. Оглас за избор на претседател на Ос-
новен суд - Дебар.................................... 2/23

24. Оглас за избор на претседател на Ос-
новен суд - Битола.................................. 2/24

317. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Битола…………………………... 22/12

318. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Велес………………………........ 22/12

319. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Виница………………………….. 22/12

320. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Гостивар………………………… 22/12

321. Одлука за избор на судија на Основ-
ниот суд Кочани……………………….. 22/13

322. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Куманово……………………….. 22/13

323. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Охрид…………………………… 22/13

324. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Прилеп………………………….. 22/13

325. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Скопје I Скопје……………........ 22/14

326. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Скопје II Скопје………………... 22/14

327. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Штип………………………......... 22/14

328. Одлука за избор на судии на Апелаци-
онен суд Битола………………………... 22/14

329. Одлука за избор на судија на Апела-
ционен суд Скопје…………………….. 22/15

330. Одлука за избор на судија на Апела-
ционен суд Штип………………………. 22/15

331. Одлука за избор на претседател на Ос-
новен суд Битола…………………......... 22/15

332. Одлука за избор на претседател на Ос-
новен суд Дебар………………………... 22/15

333. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 22/16

334. Оглас од Судскиот совет на Република
Македонија............................................... 22/16

335. Оглас од Судскиот совет на Република
Македонија............................................... 22/16

447. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 29/50

475. Правилник  за постапката и критери-
умите за следење и оценување на рабо-
тата на судиите........................................ 31/15

531. Одлука за избор на претседател на Ос-
новниот суд Кочани…………………… 33/9

532. Одлука за избор на судија на Управен 
суд Скопје……………………………… 33/9

533. Одлука за избор на судија на Апела-
циониот суд Гостивар………………..... 33/9

589. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 37/98

590. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 37/98

591. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 37/98

592. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 37/99

593. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 37/99

594. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 37/99

595. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 37/99

654. Одлука на Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 39/80

681. Оглас на Судскиот совет на Републи-
ка Македонија.......................................... 40/62

738. Одлука за избор на судии на Апелаци-
онен суд Скопје....................................... 45/60

739. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Гостивар........................................ 45/60

740. Одлука за избор на судија на Основ-
ниот суд Кратово..................................... 45/60

741. Одлука за избор на судија на Основ-
ниот суд Кичево...................................... 45/60

742. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 45/60

743. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 45/60

744. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија.......................................... 45/60

1176. Одлука за избор на судија на Врховен 
суд  на  РМ............................................... 66/19

1177. Одлука за избор на судии на Управен 
суд Скопје................................................ 66/20

1178. Одлука за избор на судиja на Апела-
ционен суд Скопје................................... 66/20

1179. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Битола........................................... 66/20

1180. Одлука за избор на судија на Основен 
суд Велес.................................................. 66/20

1181. Одлука за избор на судија на Основен 
суд Гевгелија........................................... 66/20

1182. Одлука за избор на судија на Основ-
ниот суд Гостивар................................... 66/20

1183. Одлука за избор на судија на Основ-
ниот суд Гостивар................................... 66/21

1184. Одлука за избор на судија на Основ-
ниот суд Прилеп...................................... 66/21

1185. Одлука за избор на судија на Основeн 
суд Скопје 1 Скопје................................. 66/21

1186. Одлука за избор на судии на Основни-
от суд Скопје 2 Скопје............................ 66/21
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1187. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија.......................................... 66/21

1290. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 71/2

1291. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 71/2

1292. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 71/3

1293. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 71/3

1294. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија...................................... 71/3

1295. Оглас од Судскиот совет на Републи-
ка Македонија.......................................... 71/3

1326. Одлука за избор на судии поротници 
на Апелационен суд Гостивар………… 74/7

1327. Решение од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија……………………….. 74/7
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трешниот и надворешниот клиринг 
(„Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 159/07).................................. 1/21

78. Одлука за измена на Одлуката за на-
чинот и постапката за отворање и  за-
творање на трансакциска сметка........... 5/35

184. Одлука за престанување на важење на 
Одлуката за каматната стапка која На-
родна банка на Република Македонија 
ја плаќа на задолжителната резерва….. 14/16

218. Одлука за управување со кредитниот 
ризик......................................................... 17/9

219. Одлука за консолидирана супервизија 17/16
220. Одлука за управување со валутниот 

ризик......................................................... 17/19
303. Упатство за спроведување на Одлука-

та за методологијата за утврдување на 
адекватноста на капиталот..................... 21/45

476. Одлука за начинот на утврдување 
поврзани лица.......................................... 31/18

477. Одлука за управување со ризиците...... 31/19
478. Одлука за условите и постапката за 

спроведување на планот за рехабили-
тација и планот за пренос на сред-
ствата и обврските................................... 31/28

479. Одлука за лимитите на изложеноста....... 31/31
480. Одлука за управување со ликвиднос-

ниот ризик на банките........................... 31/35
481. Одлука за начинот на вршење супер-

визија и надзор........................................ 31/38
482. Одлука за сигурноста на информатив-

ниот систем на банката........................... 31/42
483. Одлука за издавање, тргување и исп-

лата на благајничките записи на На-
родната банка на Република Македо-
нија............................................................ 31/45

499. Одлука за измени и дополнувања на
одлуката за Методологијата за утврду-
вање на адекватноста на капиталот....... 32/9

545. Деловник за работа на Комисијата за 
одлучување по прекршок........................ 34/17

624. Упатство за работа со електронскиот 
систем на Народна банка за задолжи-
телна резерва........................................... 38/6

805. Упатство за измени и дополнувања
на Упатството за спроведување на
Одлуката за методологијата за утвр-
дување на адекватноста на капиталот 47/31

970. Одлука за изменување на Планот за 
инвестиции на Народна банка на Ре-
публика Македонија за 2008 година..... 55/3

971. Одлука  за изменување на Годишниот 
план за јавни набавки во 2008 година 
на Народна банка на Република Маке-
донија........................................................ 55/3

1315. Одлука за задолжителен депозит кај 
Народна банка на Република Македо-
нија............................................................ 73/4

1316. Одлука за изменување на Одлука за 
каматните стапки на Народна банка на 
Република Македонија............................ 73/6

1430. Одлука за измена и  дополнување на 
Одлуката за условите и начинот на ра-
бота на штедилниците............................ 78/58

1431. Одлука за измени и дополнувања на 
Одлуката за сигурноста на информа-
тивниот систем на банката..................... 78/59

1432. Одлука за измени и дополнувања на 
Одлуката за начинот и условите за 
отворање и водење на сметки на нере-
зиденти..................................................... 78/60

2778. Исправка.................................................. 139/49
1433. Упатство за спроведување на Одлука-

та за лимитите на изложеноста.............. 78/60
1617. Соопштение од Народна банка на Ре-

публика Македонија............................... 86/64
1618. Соопштение од Народна банка на Ре-

публика Македонија............................... 86/64
1859. Упатство за измени и дополнувања на 

Упатството за доставување податоци 
за извршени активности во платниот 
промет.................................................... 97/19

2154. Одлука за содржината и начинот на 
функционирање на Кредитниот регистар 108/11

2386. Упатство за спроведување на Одлуката 
за содржината и начинот на функцио-
нирање на Кредитниот регистар.............. 120/9

2536. Упатство за спроведување на Одлуката 
за управување со кредитниот ризик...... 130/19

2667. Деловник за изменување и дополнува-
ње на Деловникот за работа на Коми-
сијата за одлучување по прекршок........ 135/9

2771. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за сметковниот план за 
банките..................................................... 139/38

2772. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за издавање согласности... 139/47

2773. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за издавање дозволи на 
банка......................................................... 139/48

2774. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за начинот и условите за 
отворање и водење на сметки на нере-
зиденти..................................................... 139/48
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2775. Одлука за референтна каматна стапка 
за пресметување на стапката на казне-
на камата.................................................. 139/48

2776. Одлука за пуштање во оптек ковани 
пари во апоени од 10 и 50 денари.......... 139/49

2777. Одлука за издавање банкноти во апое-
ни од 100, 500 и 1000 денари................ 139/49

2998. Одлука за изменување на Годишен 
план за јавни набавки во 2008 година 
на Народна банка на Република Маке-
донија........................................................ 145/46

3164. Одлука за дополнување на Одлуката 
за начинот и постапката за отворање и 
затворање на трансакциска сметка........ 152/35

3214. Упатство за спроведување на Одлука-
та за управување со валутниот ризик.... 154/26

3215. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за начинот на врше-
ње на платниот промет со странство..... 154/33

3289. Упатство за изменување и дополнува-
ње на Упатството за пополнување из-
вештаи за каматни стапки на примени 
депозити и дадени кредити (образец 
КС-1 и образец КС-2).............................. 158/12

3395. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за сметковниот план за
банките........................................................... 163/13

3396. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката  за  задолжително изве-
стување за работењето со странство..... 163/14

3397. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за начинот и условите под
кои резидентите кои не се овластени
банки, можат да отвораат и да имаат
сметки во странство.................................. 163/14

3398. Одлука за управувањето со ликвидносни-
от ризик на банките.................................. 163/15

3399. Одлука за управување со ризикот од
промена на каматните стапки во порт-
фолиото на банкарски активности......... 163/20

3400. Одлука за доставување податоци за
состојбата и прометот на сметките од
сметковниот план на банките и на фи-
нансиските извештаи.............................. 163/24

3401. Одлука за целите на монетарната по-
литика за 2009 година............................. 163/25

3402. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за лимитите на изложе-
ност........................................................... 163/26

3403. Одлука за определување на видот на 
хартиите од вредност и финансиските 
деривативи во кои може да вложува 
овластена банка во странство................. 163/28

3404. Одлука за задолжителна резерва.......... 163/30
3405. Одлука за задолжителен депозит кај 

Народната банка на Република Маке-
донија....................................................... 163/38

3406. Одлука за девизен депозит кај Народ-
ната банка на Република Македонија... 163/41

3446. Финансиски план на Народната бан-
ка на Република Македонија за 2009 
година…………………………………... 164/18

3447. План за инвестиции на Народната 
банка на Република Македонија за 
2009 година…………………………..… 164/18

3448. Годишен план за јавни набавки во 
2009 година на Народна банка на Ре-
публика Македонија………………..….. 164/18

3487. Објава од Народната банка на Репуб-
лика Македонија...................................... 167/86

  
 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА      

ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

6. Одлука за задолжително доставување 
на податоци за измерена произведена 
и предадена топлинска енергија за гре-
ење во дистрибутивната мрежа во по-
стапката за одобрување и контрола на 
одобрената цена....................................... 1/21

47. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 3/28

124. Одлука за определување продажна це-
на на природен гас во првиот квартал 
од 2008 година......................................... 10/29

125. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија........................... 10/29

126. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија........................... 10/31

127. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 10/32

221. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 17/21

359. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 24/18

396. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за просечна цена на про-
изводство, дистрибуција и снабдување 
со топлинска енергија за греење за ре-
гулиран период на Топлификација АД-
Скопје....................................................... 27/104

397. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за просечна цена на про-
изводство, дистрибуција и снабдување 
со топлинска енергија за греење за ре-
гулиран период на Скопје Север АД -
Скопје....................................................... 27/104
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448. Одлука за одобрување на Ценовник-
тарифа за испорака на топлинска енер-
гија за греење на тарифните потрошу-
вачи на Топлификација АД Скопје, за 
период од 1 јануари до 31 декември 
2008 година.............................................. 29/50

449. Одлука за одобрување на Ценовник-
тарифа за испорака на топлинска енер-
гија за греење на тарифните потрошу-
вачи на Скопје Север АД -Скопје, за 
период од  1 јануари до 31 декември 
2008 година.............................................. 29/51

455. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 30/15

575. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 36/63

724. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 42/31

840. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 50/10

841. Одлука за определување продажна це-
на на природен гас во вториот квартал 
од 2008 година......................................... 50/11

874. Одлука за издавање на Лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија со 
електрична енергија..................................... 51/21

972. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологија.................. 55/4

1041. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 60/2

1128. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, мену-
вање и одземање на лиценци за врше-
ње на енергетски дејности..................... 64/16

1164. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 65/14

1284. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 70/7

1368. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 75/19

1369. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија........................... 75/20

1370. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија........................... 75/21

1371. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија........................... 75/23

1372. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија........................... 75/24

1373. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност комбини-
рано производство на електрична и 
топлинска енергија.................................. 75/26

1493. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 81/62

1572. Одлука за определување продажна це-
на на природен гас во третиот квартал 
од 2008 година......................................... 84/116

1619. Исправка................................................. 86/64
1703. Одлука за изменување и дополнување 

на Одлуката за просечна цена на про-
изводство, дистрибуција и снабдување 
со топлинска енергија за греење за ре-
гулиран период на Скопје Север АД -
Скопје....................................................... 91/22

1704. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за просечна цена на про-
изводство, дистрибуција и снабдување 
со топлинска енергија за греење за ре-
гулиран период на Топлификација АД 
- Скопје..................................................... 91/22

1705. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 91/23

1706. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за просечна цена на про-
изводство, дистрибуција и снабдување 
со топлинска енергија за греење за ре-
гулиран период на АД ЕЛЕМ - По-
дружница Енергетика............................. 91/24

1723. Одлука за одобрување на Ценовник-
тарифа за испорака на топлинска енер-
гија за греење на тарифните потрошу-
вачи на Tоплификација АД Скопје, за 
период од 1 август до 31 декември 
2008 година.............................................. 93/15

1921. Исправка................................................. 101/14
1724. Одлука за одобрување на Ценовник-

тарифа за испорака на топлинска енер-
гија за греење на тарифните потрошу-
вачи на Скопје Север АД - Скопје, за 
период од 1 август до 31 декември 
2008 година.............................................. 93/15

1725. Одлука за одобрување на Ценовник-
тарифа за испорака на топлинска енер-
гија за греење на тарифните потрошу-
вачи на АД ЕЛЕМ - Подружница енер-
гетика, за период од 1 август до 31 де-
кември 2008 година................................. 93/16

1893. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 98/55

1950. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр- 102/41
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дени согласно Методологијата..............
2175. Одлука за определување највисоки це-

ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 109/7

2236. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност дистрибу-
ција на природен гас............................... 111/66

2243. Одлука за  утврдување на  повластена 
тарифа за купопродажба на електрична 
енергија произведена и испорачана од 
фотоволтаични системи.......................... 112/49

2244. Правилник за начин и постапка за ут-
врдување и одобрување на користење 
на повластена тарифа за купопродажба 
на електрична енергија произведена од 
фотоволтаични системи.......................... 112/49

2331. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата….......... 116/17

2416. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата….......... 122/53

2496. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија........................... 127/106

2497. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија........................... 127/108

2498. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со природен гас........................................ 127/110

2520. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 129/101

2521. Одлука за определување продажна це-
на на природен гас во четвртиот квар-
тал од 2008 година.................................. 129/102

2651. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 134/45

2668. Одлука за определување цена на еле-
ктрична енергија која што регулираниот 
производител на електрична енергија 
АД Електрани на Македонија – Скопје ја 
обезбедува за потребите на тарифните 
потрошувачи за периодот од 01  ноември 
до 31 декември 2008 година....................... 135/10

2669. Одлука за определување на цена на 
услугата за пренос, управување со си-
стемот за пренос и организирање на 
пазарот на електрична енергија на АД 
МЕПСО - Скопје  за периодот од 01 
ноември до 31 декември 2008 година.. 135/10

2670. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и цена за дејнос- 135/11

тите дистрибуција и управување со 
системот за дистрибуција и снабдува-
ње со електрична енергија за 2008 го-
дина и просечна цена на електрична 
енергија по која ЕВН Македонија ќе 
ги снабдува тарифните потрошувачи 
на мало за периодот од 1 ноември до 
31 декември 2008 година......................

2684. Исправка................................................. 136/35
2683. Одлука за престанување на важење на 

Одлуката за одобрување на тарифни 
ставови за снабдување со електрична 
енергија и моќност на тарифните по-
трошувачи приклучени на дистрибу-
тивната мрежа.......................................... 136/35

2911. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 142/34

2999. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 145/46

3165. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за просечна цена на про-
изводство, дистрибуција и снабдување 
со топлинска енергија за греење за ре-
гулиран период на Скопје Север АД -
Скопје....................................................... 152/36

3166. Одлука за одобрување на тарифните 
ставови за електрична енергија и моќ-
ност испорачана на тарифните потро-
шувачи директно приклучени на пре-
носната мрежа кои вршат дејност од 
јавен интерес........................................... 152/36

3195. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 153/17

3308. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата.............. 159/30

3346. Одлука за издавање на Лиценца за вр-
шење на енергетска дејност управува-
ње со систем за дистрибуција на еле-
ктрична енергија и дистрибуција на 
електрична енергија................................ 161/29

3347. Одлука за издавање на Лиценца за вр-
шење на енергетска дејност снабдува-
ње со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало.............................. 161/36

3449. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начин и усло-
ви за регулирање на цени за топлинска 
енергија за греење……………............... 164/19

3450. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за начин и услови за 164/19
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регулирање на цени за пренос, дистрибу-
ција и снабдување со природен гас...........

3451. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начин и усло-
ви за регулирање на цени за геотер-
мална енергија……………………......... 164/20

3488. Правилник за начинот и условите за 
регулирање на цени за електрична 
енергија.................................................... 167/86

  

 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1331. Исправка на Листа на категоризирани 

спортисти во Република Македонија за 
периодот јуни 2004 – јуни 2005 година 74/8

3167. Листа на категоризирани спортисти во 
Република Македонија, за период јану-
ари 2007 – декември 2008 година.......... 152/37

3168. Листа на категоризирани спортисти во 
Република Македонија, за период јану-
ари 2007 – декември 2008 година.......... 152/38

3274. Листа на категоризирани спортисти –
спортска надеж........................................ 156/8

3309. Листа на спортисти на кои им е доде-
лено национално спортско признание 
за 2008 година.......................................... 159/31

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА РМ

  
Рег. бр.  Бр./стр.

108. Правилник за изменување на Правил-
никот за формата и содржината на об-
расците за евидентирање на податоци-
те за државните службеници.................. 8/51

1415. Упатство за поблиски критериуми за 
доделување парична награда на држав-
ните службеници…………………......... 77/13

1588. Национален систем за координација 
на стручното оспособување и обука на 
државните службеници во Република 
Македонија.............................................. 85/138

1894. Правилник за формата и содржината 
на Образецот за евидентирање на ра-
ботните часови поминати на работа 
под посебни услови................................. 98/56

 АГЕНЦИЈА  
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

  
Рег. бр.  Бр./стр.

162. Правилник за стручно оспособување, 
проверки и уверенија за стручна оспо-
собеност на персоналот за регулирање 
на проток на сообраќај............................ 12/55

731. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки, дозволи и овластувања 
на пилоти на авиони............................ 44/1

1268. Правилник за посебните услови за 
градба и измена на воздухоплов, мо-
тор, елиса и опрема на воздухоплов, 
техничка контрола на градбата и изра-
ботка на техничко-технолошка доку-
ментација, испитување за оцена на со-
образност и начинот и постапката за 
утврдување на пловидбеност, како и 
формата, содржината, евиденцијата и 
начинот на издавање, продолжување, 
обновување и промена на уверенијата 
за градба, за тип, пловидбеност, бучава 
и емисија на гасови................................. 69/19

1457. Правилник за стручно оспособување, 
проверки, дозволите и овластувањата 
на воздухопловно-техничкиот персонал 
за одржување на воздухоплови................ 80/3

2522. Правилник за стручно оспособување, 
проверки и уверенија за стручна оспо-
собеност на кабински персонал на воз-
духоплов.................................................. 129/103

2652. Правилник за начинот и правилата на 
моделарство............................................. 134/47

2653. Правилник за начинот и условите за 
лансирање на ракети и други летачки 
објекти за научни, спортски и други 
цели што можат да ја загрозат безбед-
носта на воздушниот сообраќај............. 134/48

2654. Правилник за начинот и правилата на 
летање со балони..................................... 134/50

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

НА РМ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

8. Одлука за распишување на јавен тен-
дер со претквалификација за избор  на 
давател на универзална услуга.............. 1/22

9. Правилник за изменување на Правил-
никот за пропишување на тендерска по-
стапка со преткфалификација за избор 
на давател на универзална услуга........... 1/24

28. Правилник за утврдување на методот 
за пресметување на годишниот надоме-
сток за користење на доделени броеви и 
серии на броеви од планот за нумераци-
ја на јавните комуникациски мрежи и 
услуги на Република Македонија............ 2/25
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29. Правилник за начинот на  пресметка 
на годишниот надоместок за користе-
ње на радиофреквенции......................... 2/26

30. Правилник за изменување на Правил-
никот за пропишување на тендерска по-
стапка со претквалификација за избор 
на давател на универзална услуга........... 2/28

48. Решение од Агенцијата за електрон-
ски комуникации..................................... 3/30

79. Правилник за изменување на Правил-
никот за методологијата за пресмету-
вање на годишниот надоместок за над-
зор на пазарот за електронски комуни-
кации......................................................... 5/35

896. Одлука за изменување и дополнување 
на Планот за нумерација на јавните ко-
муникациски мрежи и услуги на Ре-
публика Македонија................................ 52/18

1192. Одобрение од Агенцијата за електрон-
ски комуникации..................................... 66/22

1193. Одобрение од Агенцијата за електрон-
ски комуникации..................................... 66/23

1641. Одлука за изменување и дополнување 
на Планот за нумерација на јавните ко-
муникациски мрежи и услуги на Ре-
публика Македонија............................... 87/151

1642. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за преносливост 
на броеви.................................................. 87/152

1780. Одобрение на Агенцијата за електрон-
ски комуникации..................................... 94/12

1895. Одобрение од Агенцијата за електрон-
ски комуникации..................................... 98/58

2245. Правилник за нивото на деталност на 
информациите што ќе бидат објавени 
во референтната понуда за разврзан 
пристап на локална јамка и начинот на 
нивното објавување................................. 112/51

2246. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за пристап и ко-
ристење на специфични мрежни сред-
ства........................................................... 112/62

2247. Правилник за обезбедување на тер-
минирани и/или преносни сегменти на 
изнајмени линии...................................... 112/62

2248. Правилник за обезбедување на мини-
мален пакет на изнајмени линии........... 112/69

2249. Правилник за начинот на водење на 
посебно сметководство за активности-
те поврзани со интерконекција и/или 
пристап..................................................... 112/74

2333. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на 3 (три) одобрени-
ја за користење на радиофреквенции за 
обезбедување на јавни мобилни кому-
никациски мрежи и услуги од третата 
генерација (3Г)........................................ 116/19

3134. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на одобренија за ко-
ристење на радиофреквенции од ради-
офреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за 
фиксен безжичен пристап...................... 151/14

3216. Правилник за нивото на деталност на 
информациите  што ќе бидат објавени 
во референтните понуди за интерко-
некција и начинот на нивното објаву-
вање........................................................ 154/35

3217. Правилник за обезбедување на услуга 
за изнајмување на големо на претплат-
нички линии............................................. 154/46

3218. Правилник за обезбедување на битст-
рим пристап и препродажба на бит-
стрим услуга............................................ 154/49

3219. Правилник за начинот и постапката за 
регулирање на малопродажните цени...... 154/55

3265. Одлука за распишување на јавен тен-
дер за доделување на одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции за обез-
бедување на радиокомуникациска ус-
луга-пренос на дигитални телевизиски 
услуги преку јавна кoмуникациска 
мрежа (DVB-T)........................................ 155/48

  

 АГЕНЦИЈА  
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

338. Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на Агенција-
та за вработување на Република Маке-
донија........................................................ 22/17

  

 АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2572. Правилник за номенклатурата на уни-

верзалната поштенска услуга................ 131/64
2573. Правилник за утврдување на методо-

логија за мониторинг врз квалитетот на 
универзалната поштенска услуга............ 131/72

2574. Правилник за општите услови за 
обезбедување на универзалната пош-
тенска услуга........................................... 131/72

2575. Правилник за утврдување на подрач-
јата на единиците на поштенска мрежа
на давателот на универзалната пош-
тенска услуга........................................... 131/84

2576. Правилник за начин на водење на по-
себно сметководство на давател на 
универзална поштенска услуга.............. 131/87

2577. Правилник за техничките барања за 
квалитетот на универзалната поштен-
ска услуга, параметри за мерење на 
квалитетот, како и потребни минимал-
ни услови за остварениот квалитет....... 131/88
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2578. Правилник за методот за утврдување 
на трошоците на давател на универзал-
ната поштенска услуга............................ 131/90

2579. Правилник за содржината и формата 
на ознака за запечатување на просто-
риите и средствата на даватели на по-
штенски услуги........................................ 131/90

2580. Правилник за содржина и форма на 
барање за обезбедување на поштенски 
услуги....................................................... 131/91

2581. Правилник за утврдување на крите-
риумите за пристапот до универзална-
та поштенска услуга................................ 131/112

2582. Правилник за формата и содржината 
на службената легитимација на инспе-
кторот за поштенски сообраќај и начи-
нот на нејзино издавање и одземање.... 131/113

  
 АГЕНЦИЈА  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО- 

ОСИГУРУВАЊЕ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
185. Одлука за определување на рокот за по-

четок на примената на намалување на 
процентот на надоместокот од придоне-
сите кој го наплатува акционерско друш-
тво за управување со пензиски фондови 
Нов пензиски фонд  Скопје........................ 14/16

186. Одлука за определување на рокот за 
почеток на примената на намалување 
на процентот на надоместокот од при-
донесите кој го наплатува КБ Прво 
пензиско друштво АД Скопје…............ 14/16

456. Одлука за изменување на Одлуката за 
продолжување на роковите за склучу-
вање на времен договор за членство од 
објективни причини................................ 30/16

908. Одлука за изменување на Одлуката за 
продолжување на роковите за склучу-
вање на времен договор за членство од 
објективни причини……………............ 53/11

1010. Извештај за состојбите во задолжи-
телното капитално финансирано пен-
зиско осигурување во 2007 година........ 57/6

1726. Правилник за надоместоците кои се од-
несуваат на задолжителните пензиски 
фондови и начинот и времето на плаќање 
на надоместоците на Фондот на ПИОМ...... 93/16

1727. Правилник за максималниот износ и 
за начинот на плаќање на паричниот 
надоместок за премин на член од еден 
во друг пензиски фонд............................ 93/19

1728. Правилник за постапката на распре-
делба на осигуреници во задолжител-
ни пензиски фондови, за начинот и по-
стапката за членство во задолжителен 
пензиски фонд при зачленување по 
прв пат, за начинот и постапката на 
премин на член од постоен во иден за-
должителен пензиски фонд и за фор-
мата на договорот за членство во за-
должителен пензиски фонд.................... 93/20

2216. Исправка................................................. 110/32
2705. Одлука за максималниот процент од 

капиталот на Друштвото за управува-
ње со задолжителни пензиски фондови 
кој може да се користи за склучување 
на договори за заеми и кредити и изда-
вање обврзници....................................... 138/3

2706. Одлука за максималниот процент од 
капиталот на Друштвото за управува-
ње со доброволни пензиски фондови 
кој може да се користи за земање зае-
ми и кредити и издавање на обврзници 138/3

2707. Одлука за максималниот процент од 
капиталот на Друштвото за управува-
ње со задолжителни и доброволни пен-
зиски фондови кој може да се користи 
за земање заеми и кредити и издавање 
на  обврзници........................................... 138/3

2708. Одлука за максималниот процент на 
позајмени средства од страна на 
Друштвото за управување со задолжи-
телни пензиски фондови и друштво за 
управување со задолжителни и добро-
волни пензиски фондови од име и за 
сметка на задолжителниот пензиски 
фонд.......................................................... 138/3

2709. Одлука за максималниот процент на 
позајмени средства од страна на Друш-
тво за управување со доброволни пензи-
ски фондови и друштво за управување 
со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови од име и за сметка на добровол-
ниот пензиски фонд..................................... 138/4

2710. Одлука за утврдување на процентот 
на ликвидни средства на Друштво за 
управување со задолжителни пензиски 
фондови……………………………........ 138/4

2711. Одлука за утврдување на процентот 
на ликвидни средства на Друштво за 
управување со доброволни пензиски 
фондови……………………………….... 138/4

2712. Одлука за утврдување на процентот 
на ликвидни средства на Друштво за 
управување со задолжителни и добро-
волни пензиски фондови…………….... 138/4

2713. Правилник за  начинот на членство 
во доброволен пензиски фонд……….... 138/5

2714. Правилник за начинот на уплата на 
придонеси во доброволен пензиски 
фонд…………………………………….. 138/15

2715. Правилник за начинот и постапката 
за полагање испит за стекнување својс-
тво на агент и за запишување на лице-
то во регистарот на агенти и за форма-
та и содржината на уверението............. 138/16

2716. Правилник за пренос на средства ме-
ѓу задолжителни пензиски фондови...... 138/20

2717. Правилник за известување од чуварот 
на имот до Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско 
осигурување………………..................... 138/21



Страна 98           СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2008 

2718. Правилник за начинот и постапката 
на пренос на средствата во случај  на 
инвалидност или смрт на член и вре-
мено распределен осигуреник во за-
должителен пензиски фонд и пренос 
на средствата на член и времено рас-
пределен осигуреник кој го отповикал 
утврдениот статус………………..…….. 138/20

2719. Правилник за содржината на доку-
ментот за инвестициона стратегија на 
доброволен пензиски фонд………..…... 138/25

2720. Правилник за начинот на присоедину-
вање на пензиски друштва и начинот на 
присоединување на задолжителни и/или
доброволни пензиски фондови................ 138/26

2721. Правилник за начинот на одделно во-
дење на евиденцијата за доброволниот 
и за задолжителниот пензиски фонд 
управувани од друштво за управување 
со задолжителни и доброволни пензи-
ски фондови како и мерките потребни 
за финансиско одделување на задол-
жителниот од доброволниот пензиски 
фонд………………………….................. 138/28

2722. Правилник за постапката за повлеку-
вање или укинување на одобрение за 
управување со задолжителен и/или до-
броволен пензиски фонд…………........ 138/29

2723. Правилник за поблиските услови за 
основање на пензиски друштва………. 138/30

2724. Правилник за начин и време на пре-
нос на средства кај доброволните пен-
зиски фондови……………………......... 138/33

2725. Правилник за видот и начинот на сп-
роведување на обуките од областа на 
капитално финансираното пензиско 
осигурување за претставниците на 
пензиските друштва………………….... 138/35

2726. Правилник за содржината на оддел-
ните сметки во сметковниот план за 
задолжителните и доброволните пен-
зиски фондови……………………....... 138/35

2727. Правилник за проценка на средствата 
на задолжителните и доброволните 
пензиски фондови……………………... 138/49

2728. Правилник за начинот на спојување 
или присоединување на професионал-
ните пензиски шеми………………….... 138/53

2729. Правилник за начинот на спојување 
на пензиски друштва и начинот на 
спојување на задолжителни и/или доб-
роволни пензиски фондови………........ 138/55

2730. Правилник за критериумот за ранги-
рање на суб-чуварот на имот………….. 138/57

2731. Правилник за сметковниот план, фор-
мата и содржината на основните фи-
нансиски извештаи и дополнителните 
извештаи за задолжителните и добро-
волните пензиски фондови……............. 138/58

2732. Правилник за начинот на управување 
со задолжителен и/или доброволен 
пензиски фонд по повлекување или 
укинување на одобрението за управу-
вање со задолжителен и/или доброво-
лен пензиски фонд на пензиските 
друштва…………………………….…... 138/83

2733. Правилник за начинот на спречување 
на злоупотреба на информациите до-
биени како резултат на службената по-
ложба и за содржината и начинот на 
известување за трансакции со хартии 
од вредност………………...................... 138/84

2734. Правилник за инвестирање на средства-
та на доброволните пензиски фондови.... 138/88

2735. Правилник за содржината и начинот 
на водење, архивирање и чување на 
евиденцијата за индивидуалните сметки 
на членовите на задолжителниот пензи-
ски фонд и на другите документи и еви-
денција за задолжителниот пензиски 
фонд………………………….................. 138/91

2736. Правилник за инвестирање на сред-
ствата на задолжителните пензиски 
фондови……………………………….... 138/94

2737. Правилник за содржината и начинот 
на водење, архивирање и чување на 
евиденцијата за доброволните индиви-
дуални и професионалните сметки на 
членовите на доброволниот пензиски 
фонд и на другите документи и евиден-
ција за доброволниот пензиски фонд..... 138/97

2738. Правилник за начинот и рокот на вра-
ќање на уплатените средства во задол-
жителен пензиски фонд од Буџетот на 
Република Македонија………................ 138/101

2739. Правилник за формата и содржината 
на финансиските извештаи на пензис-
кото друштво……………………….….. 138/103

2740. Правилник за начинот и постапката 
за добивање дозвола за основање на 
пензиски друштва, дозвола за вршење 
дејност - управување со доброволен 
и/или задолжителен пензиски фонд и 
одобрение за управување со задолжите-
лен и/или доброволен пензиски фонд...... 138/113

2741. Правилник за методологијата за прес-
метка на капиталот на друштво за уп-
равување со задолжителни пензиски 
фондови, друштво за управување со 
задолжителни и доброволни пензиски 
фондови и друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови.............. 138/160

2742. Правилник за начинот и постапката 
за маркетинг на задолжителни и доб-
роволни пензиски фондови………….... 138/162

2743. Правилник за начинот на известување 
на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигуру-
вање од страна на пензиското друштво 138/187
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2744. Правилник за потребниот обем на тр-
гување и неопходната кадровска, тех-
ничка и организациона оспособеност 
на домашните правни лица кои можат 
да бидат избрани за вршење на услуги 
со хартии од вредност………................. 138/188

2745. Правилник за начинот на вршење 
контрола на пензиски друштва……….. 138/190

3263. Одлука  за утврдување на висината на 
надоместоците што ги наплатува Аген-
цијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување од 
пензиските друштва................................ 155/47

3264. Одлука за максималната висина на на-
доместокот од придонесите уплатени 
во задолжителен пензиски фонд кој го 
наплатува друштвото кое управуваа со 
задолжителниот пензиски фонд за 
2008 и 2009 година.................................. 155/48

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА 
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2086. Одлука за доделување на државната 

награда „Мајка Тереза“ во 2008 годи-
на, за особено значајни остварувања 
од интерес на државата во областа на 
хуманоста и човечката солидарност и 
за поттикнување, унапредување на ме-
ѓусебно разбирање и развој на сорабо-
тката како меѓу народите, така и меѓу 
припадниците на различните заедници, 
култури и вери......................................... 105/24

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„11 ОКТОМВРИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2975. Одлука за доделување на државната на-

града „11 Октомври” во 2008 година за 
највисоко признание за животно дело во 
областа на науката, уметноста, стопанст-
вото и во другите дејности од јавен инте-
рес на Република Македонија.................... 144/36

  
 ОДБОР  

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
3169. Одлука за доделување на државната 

награда „Св.Климент Охридски“ во 
2008 година за највисоко признание за 
долгогодишни остварувања во областа 
на воспитанието, образованието, кул-
турата, уметноста, здравството, спор-
тот, заштитата и унапредувањето на 
човековата околина и во социјалната деј-
ност од јавен интерес на Република Ма-
кедонија....................................................... 152/39

 ОДБОР  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

„23 ОКТОМВРИ“ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2583. Одлука за доделување на државната 

награда “23 Октомври” во 2008 година 
за долгогодишни остварувања во обла-
ста на науката, културата, образовани-
ето, заштитата на државните интереси 
и промоција на државните приоритети, 
вредности и културно-историското 
наследство на Република Македонија... 131/115

  
 МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1. Закон за ратификација на Стратешки-

от договор меѓу Република Македони-
ја и Канцеларијата на Европската по-
лиција....................................................... 17/1

2. Закон за ратификација на Седмиот до-
полнителен протокол на Уставот на 
Светскиот поштенски сојуз.................... 17/28

3. Закон за ратификација на Рамковната 
спогодба меѓу Република Македонија и 
Европската комисија за правилата за со-
работка во однос на финансиската по-
мош на Европската комисија за Републи-
ка Македонија во рамките на спроведу-
вањето на помошта според Инструмен-
тот за претпристапна помош (ИПА)......... 18/1

4. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Хрватска за заштита на правата 
на македонското малцинство во Репуб-
лика Хрватска и хрватското малцинст-
во во Република Македонија................. 18/115

5. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Кабинетот на министри на Украи-
на за заемна соработка во царинските 
работи....................................................... 18/129

6. Закон за Ратификација на Договорот 
меѓу Советот на министри на Босна и 
Херцеговина и владите на другите др-
жави учеснички во Процесот за сора-
ботка за Југоисточна Европа и Привре-
мената административна мисија на 
ООН на Косово, во име на Косово, сог-
ласно со Резолуцијата број 1244 на Со-
ветот за безбедност на ООН за аран-
жманите со државата домаќин во врска 
со Секретаријатот на Советот за регио-
нална соработка....................................... 33/1

7. Закон за ратификација на Конвенцијата 
за заштита на децата и за соработка во 
областа на меѓународно посвојување....... 103/1
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8. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за ратификација на Европската 
конвенција за посвојување на деца......... 103/44

9. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Австрија за 
научна и технолошка соработка............ 103/46

10. Закон за ратификација на Меѓународ-
ната конвенција против допинг во 
спортот..................................................... 103/61

11. Закон за ратификација на Дополнител-
ниот протокол кон Женевските кон-
венции од 12 август 1949 година, кој 
се однесува на усвојување дополните-
лен симбол (Протокол III)...................... 103/98

12. Закон за ратификација на измените и 
дополнувањата на Статутот на Хашка-
та конференција за меѓународно при-
ватно право.............................................. 103/113

13. Закон за ратификација на Натамошни-
от дополнителен протокол кон Догово-
рот меѓу државите-страни во Северно-
атлантскиот договор и другите држави 
кои учествуваат во Партнерството за 
мир за статусот на нивните сили............. 103/126

14. Закон за ратификација на Дополнител-
ниот Протокол кон Конвенцијата за 
заштита на поединците во поглед на 
автоматска обработка на лични пода-
тоци, во врска со надзорните тела и 
прекуграничниот пренос на податоци.. 103/133

15. Закон за  ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Црна Гора 
за соработка во областа на здравството 
и медицинските науки............................ 103/140

16. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Државата Катар за од-
бегнување на двојното оданочување и 
за заштита од фискална евазија по од-
нос на даноците на доход....................... 103/151

17. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Словачка за 
соработка и заемна помош по царин-
ски прашања............................................ 103/230

18. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Литванија 
за одбегнување на двојното оданочува-
ње и за заштита од фискална евазија 
по однос на данокот од доход и дано-
кот  на капитал......................................... 103/285

19. Закон за ратификација на Договорот 
за поттикнување и заштита на инве-
стициите меѓу Владата на Република 
Македонија и Фондот на ОПЕК за  ме-
ѓународен развој...................................... 103/355

20. Закон за дополнување на Законот за 
ратификација на Вториот дополните-
лен протокол на Европската конвенци-
ја за меѓусебна правна помош во кри-
вичната материја.................................... 103/377

21. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Советот на министрите на Репуб-
лика Албанија за заемни патувања на 
граѓаните со Протоколот за малогра-
ничен сообраќај кон Спогодбата меѓу 
Владата на Република Македонија и 
Советот на министрите на Република 
Албанија за заемни патувања на граѓа-
ните........................................................... 103/380

22. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Турција за 
соработка во областа на спречување, 
ограничување и ублажување на после-
дици од несреќи и катастрофи............... 103/446

23. Закон за ратификација на Конвенцијата 
за доставување во странство на судски 
и вонсудски акти во граѓански или тр-
говски работи............................................. 107/1

24. Закон за ратификација на Протоколот
кон Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација меѓу Република Македо-
нија, од една страна, и Европските 
заедници и нивните земји членки, од 
друга страна, за да се земе предвид 
пристапувањето на Република Буга-
рија и Романија во Европската унија 119/1

25. Закон  за ратификација на Рамковниот 
договор меѓу Република Македонија и 
Европската инвестициона банка за ре-
гулирање на активностите на Европ-
ската инвестициона банка во Републи-
ка Македонија......................................... 119/316

26. Закон  за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Руската Федерација за 
условни на заемни патувања на држав-
јаните на Република Македонија и на 
Руската Федерација................................ 119/331

27. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Словачка Република за 
меѓународен патен превоз на патници 
и стока...................................................... 119/350

28. Закон за ратификација на Конвенција-
та за признавање на европски патенти.. 126/1
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29. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Министерството за внатрешни 
работи на Република Македонија и Со-
јузниот министер за внатрешни работи 
на Република Австрија за полициска 
соработка.................................................. 126/749

30. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Индија за 
поттикнување и заемна заштита на ин-
вестиции................................................... 126/767

31. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Кралството Норвешка 
за олеснување на издавањето визи........ 126/796

29. Закон за ратификација на Конвенција-
та за прибавување на докази во странс-
тво во граѓанските или трговските 
работи....................................................... 140/1

30. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Полска за уредување на билате-
ралните договорни односи..................... 142/44

32. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Советот на министрите на Босна и 
Херцеговина за соработка во случај на 
природни и други катастрофи................. 157/1

33. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Ирска за 
одбегнување на двојното оданочување 
и за заштита од фискална евазија по 
однос на даноците од доход................... 157/45

34. Закон за ратификација на Договорот 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Полска за 
соработка во борбата против организ-
ираниот криминал и други форми на 
криминал.................................................. 157/93

35. Закон за ратификација на Факултатив-
ниот протокол кон Конвенцијата про-
тив тортура и друг вид на сурово, не-
човечно или понижувачко постапува-
ње или казнување.................................... 165/1

36. Закон за ратификација  на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македони-
ја и Комисијата на европските заедни-
ци за правилата за соработка во однос 
на финансиската помош од ЕК на Репуб-
лика Македонија и спроведување на 
помошта според Компонента V 
(IPARD) од Инструментот...................... 165/30

37. Закон за ратификација  на Протоколот за 
измени и дополнувања на Меѓународната 
конвенција за поедноставување и усогла-
сување на царинските постапки .................... 165/211

 ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ 
И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/-
РИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ПОКАНА НА  ЕВРОПСКАТА 

УНИЈАТА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

72. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Заедничка-
та позиција на Советот на ЕУ 
2007/635/3НБП од 1 октомври 2007 за 
продолжување на важноста за заеднич-
ката позиција 2004/694/3НБП за ната-
мошни мерки за поддршка на ефектив-
на имплементација на мандатот на Ме-
ѓународниот кривичен суд за поранеш-
на Југославија.......................................... 5/11

1. Преглед на декларации, обраќања, ре-
акции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои 
Република Македонија се придружила 
во периодот 1 јули–31 декември 2007 
година……………………….………….. 27/1

2. Преглед на изјави на Претседателст-
вото на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, 
Стразбург), кон кои Република Маке-
донија се придружила во периодот 1 
јули – 31 декември 2007 година............ 27/3

3. Одлука за спроведување на рестриктив-
ната мерка воведена со Заедничката по-
зиција на Советот 2007/150/ЗНБП од 5 
март 2007 година за обновување на мер-
ките за поддршка на ефективна импле-
ментација на мандатот на Меѓународни-
от кривичен суд за поранешна Југосла-
вија……......................................................... 43/1

4. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Заедничката 
позиција на Советот 2007/750/ЗНБП од 
19 ноември 2007 година за изменување 
на Заедничката позиција 2006/318/ЗНБП 
за обновување на рестриктивните мер-
ки кон Бурма/Мианмар……................... 43/43

5. Одлука за спроведување на рестри-
ктивната мерка воведена со Заеднич-
ката позиција на Советот на ЕУ 
2008/104/ЗНБП од 8 февруари 2008 го-
дина за продолжување на важноста и 
иновирање на Заедничката позиција на 
Советот на ЕУ 2004/133/ЗНБП за рест-
риктивни мерки кон екстремисти во Ре-
публика Македонија, кои не се државја-
ни на Република Македонија, а се наве-
дени во заедничката  позиција на Сове-
тот на ЕУ 2008/104/ЗНБП........................... 52/1
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6. Одлука за спроведување на рестриктив-
ната мерка воведена со Заедничката по-
зиција на Советот на ЕУ 2008/223/ЗНБП 
од 13 март 2008 година за обновување 
на мерките за поддршка на ефективна 
имплементација на мандатот на Меѓу-
народниот кривичен суд за поранешна 
Југославија.............................................. 68/1

7. Преглед на изјави на Претседателство-
то на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена,
Стразбург), кон кои Република Македо-
нија се придружила во периодот 1 јануа-
ри – 30 јуни 2008 година.......................... 105/1

8. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Заедничката 
позиција на Советот 2008/288/ЗНБП од 
7 април 2008 година за обновување на 
рестриктивните мерки кон одредени 
официјални личности од Белорусија.... 111/1

9. Одлука за спроведување на рестриктив-
ната мерка воведена со Заедничката по-
зиција на Советот 2008/614/ЗНБП од 24 
март 2008 година за имплементација на 
Заедничката позиција на Советот 
2004/293/ЗНБП за обновување на мер-
ките за поддршка на ефективната имп-
лементација на мандатот на Меѓународ-
ниот кривичен суд за поранешна Југос-
лавија............................................................. 122/1

10. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Заедничката
позиција на Советот 2008/160/ЗНБП за 
рестриктивни мерки против раковод-
ството на Транснистринскиот регион 
во Република Молдавија........................ 133/1

11. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Заедничката 
позиција 2008/632/ЗНБП на Советот на 
ЕУ за изменување на Заедничката 
позиција 2004/161/ЗНБП од 19 февруа-
ри 2004 година за обновување на рест-
риктивни мерки против Зимбабве.......... 141/1

12. Одлука за изменување на Одлуката за 
спроведување на рестриктивна мерка 
воведена со Заедничката позиција 
(ЗП) 2007/635/ЗНБП за продолжување 
на важноста на Заедничката позиција 
2004/694/ЗНБП за натамошни мерки за 
поддршка на ефективна имплементаци-
ја на мандатот на Меѓународниот кри-
вичен суд за поранешна Југославија...... 141/65

13. Одлука за изменување на Одлуката за 
спроведување на рестриктивната мер-
ка воведена со Заедничката позиција 
на Советот на ЕУ 2007/150/ЗНБП од 5 
март 2007 година за обновување на 
мерките за поддршка на ефективна 
имплементација на мандатот на Меѓу-
народниот кривичен суд за поранешна 
Југославија.............................................. 159/16

14. Одлука за спроведување на рестриктив-
ната мерка воведена со Заедничката пози-
ција на Советот на ЕУ 2008/761/ЗНБП од 
29 септември 2008 година за продолжува-
ње на важноста на Заедничката позиција 
2004/694/ЗНБП за натамошни мерки за 
поддршка на ефективна имплементација 
на мандатот на Меѓународниот кривичен 
суд за поранешна Југославија...................... 161/1

15. Одлука за престанување на важењето на 
Одлуката за спроведување на рестриктив-
ната мерка воведена со Заедничката пози-
ција на Советот на ЕУ 2008/288/ЗНБП од 
7 април 2008 година за обновување на ре-
стриктивните мерки кон одредени офици-
јални личности од Белорусија........................ 163/1

16. Одлука за спроведување на рестриктив-
ната мерка воведена со Заедничката пози-
ција на Советот на ЕУ 2008/844/ЗНБП од 
10 ноември 2008 година за обновување на 
Заедничката позиција 2006/276/ЗНБП за 
рестриктивни мерки против одредени 
официјални личности од Белорусија............ 163/2

  
 РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗ-

БЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НА-
ЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗ-
МЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ 
НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, 
ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ  

  
Рег. бр.  Бр./стр.

7. Одлука за спроведување на рестрик-
тивните мерки кон Иран, воведени со 
Резолуцијата на Советот за безбедност 
на Обединетите нации 1803 (2008)......... 69/1

  
 РЕГУЛАТИВИ  

НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА  

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1574. Регулативи на Советот на Европската 

унија.......................................................... 85/47
  
 КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
32. Колективен договор за угостителство 

на Република Македонија...................... 2/30
134. Општ колективен договор за јавниот 

сектор на Република Македонија.......... 10/35
304. Колективен договор за кожарска и 

чевларска индустрија на Република 
Македонија............................................... 21/61

897. Колективен договор за хемиска ин-
дустрија.................................................... 52/18
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3381. Колективен договор за вработените 
од  земјоделство и прехранбена инду-
стрија........................................................ 162/78

  
 СПОГОДБИ  
  

Рег. бр.  Бр./стр.
1434. Спогодба за продолжување на важно-

ста на Општиот колективен договор за 
стопанството на Република Македонија 78/67

2443. Спогодба за утврдување на најниската 
плата за најнизок степен на сложеност и 
за начинот на пресметување и исплата 
на платите во здравствената дејност......... 123/80

  
 ФОНД  

НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

  
Рег. бр.  Бр./стр.

457. Одлука за утврдување на работно ме-
сто на кое стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во АД за 
неметали “Огражден” – Струмица........ 30/16

458. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во АД 
“Троска” - Скопје, во постапка на ре-
визија....................................................... 30/17

459. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во Јавното 
претпријатие “Комунална хигиена” -
Скопје, во  постапка на ревизија........... 30/17

460. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во ЕЛЕМ -
“Електрани на Македонија” Подруж-
ница ХЕЦ “Маврово” и ХЕЦ “Вру-
ток”, во постапка на ревизија................. 30/18

461. Одлука за утврдување на работното 
место на кое стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во ЈП “Ма-
кедонија пат” - Скопје, во постапка на 
ревизија.................................................... 30/18

462. Одлука за утврдување на стаж на оси-
гурување што се смета со зголемено 
траење во ИГМ “Вратница” - Вратни-
ца, во постапка на ревизија.................... 30/19

463. Одлука за утврдување на работните 
места во овчарското производство во 
Република Македонија на кои стажот 
на осигурување се смета со зголеме-
но траење, во постапка на ревизија.... 30/19

464. Одлука за основиците  на осигурува-
ње за пресметување и плаќање на при-
донесот за пензиското и инвалидското 
осигурување на индивидуалните земјо-
делци за 2008 година............................... 30/20

534. Валоризациони коефициенти за 
пресметување на платите од поранеш-
ните години за утврдување на пензи-
ска основа на ниво на платите од 2007 
година, за пензии остварени во 2008 
година………………………................... 33/10

535. Висината на пензиските основици
на осигурениците односно лицата кои 
не оствариле плата односно надоме-
сток на плата по 1 јануари 1970 година 
за пензии остварени во 2008 година…... 33/10

816. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за организација-
та, составот и начинот на работа на 
Комисијата за оцена на работната спо-
собност..................................................... 48/71

1208. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во АД 
ЕЛЕМ, Скопје, Фабрика за опрема и 
делови, ДООЕЛ Новаци во постапка 
на ревизија............................................... 67/8

1209. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во АД 
“ФРОТИРКА  КОМПАНИ” - Делчево.. 67/8

1210. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во АД 
ЕЛЕМ - Скопје, Подружница РЕК “Ос-
ломеј” – Осломеј во постапка на реви-
зија............................................................ 67/9

1211. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета  со  зголемено  траење  во  “БО-
ДЕЛ-МАК” ДОО Радовиш..................... 67/9

1212. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета  со  зголемено  траење  во  ТД 
“ТОП-ТУРС” - ДООЕЛ  ЕКСПОРТ -
ИМПОРТ – Скопје.................................. 67/10

1213. Одлука за утврдување на стаж на оси-
гурување што се смета со зголемено 
траење во РЕК “Битола” - Битола руд-
ник во постапка на ревизија................... 67/10

1214. Одлука за утврдување на стаж на оси-
гурување што се смета со зголемено 
траење во "Макстил"  А.Д.  Скопје....... 67/13

1215. Одлука за утврдување на стаж на оси-
гурување што се смета со зголемено 
траење во “Макстил”  А.Д.  Скопје во 
постапка на ревизија.............................. 67/14

1216. Одлука за утврдување на стаж на оси-
гурување што се смета со зголемено 
траење во “Макстил”  А.Д.  Скопје во 
постапка на ревизија............................... 67/16

1217. Одлука за утврдување на работните ме-
ста на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во ЈКП “Дер-
вен” Велес во постапка на ревизија.......... 67/17
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1461. Исправка................................................. 80/128
1218. Одлука за утврдување на работните 

места на кои  стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење  во ТГС 
“Технички гасови” АД Скопје во по-
стапка на ревизија................................... 67/18

1219. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во рудник 
“Саса” ДООЕЛ - Македонска Каменица.. 67/18

1458. Одлука за изменување и дополнување 
на Буџетот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македо-
нија за 2008 година.................................. 80/124

1459. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во „БАЛ-
КАН СТИЛ“ – Скопје сега „Миттал-
стеел“ Скопје (ЦРМ и ХРМ) АД 
Скопје во постапка на ревизија…......... 80/127

1460. Одлука за утврдување на работните ме-
ста на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во ЕЛЕМ –
„Електрани на Македонија“ Подружни-
ца ХЕЦ „Маврово“, ХЕЦ „Равен“ и ХЕЦ 
„Врбен“ во постапка на ревизија............... 80/128

1542. Поништување на Одлуката за измену-
вање и дополнување на Буџетот на 
Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување за 2008 година................... 82/80

2356. Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија............................ 117/68

2779. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за организација-
та, составот и начинот на работа на 
Комисијата за оцена на работната спо-
собност..................................................... 139/49

  

 ФОНД  
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

НА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

109. Правилник за утврдување на крите-
риуми и постапка за одредување на ре-
ферентни цени на лекови........................ 8/54

187. Одлука за утврдување на референтни 
цени на лекови кои се на Листата на 
лекови кои паѓаат на товар на Фондот 
за здравствено осигурување на Маке-
донија…………………………………... 14/16

188. Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на референтни цени на 
ортопедски и други помагала за кои 
осигурените лица можат да остварат 
право на товар на Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија.............. 14/35

189. Правилник за критериумите за склу-
чување договори и за начинот на пла-
ќање на здравствените услуги на зд-
равствените установи кои вршат спе-
цијалистичко-консултативна здравст-
вена заштита............................................ 14/35

190. Правилник за критериумите за склу-
чување договори и за начинот на пла-
ќање на здравствените услуги на зд-
равствените установи кои вршат бол-
ничка здравствена заштита……..…….. 14/37

 Исправка на Одлуката за утврдување 
на референтни цени на лекови кои се 
на Листата на лекови кои паѓаат на то-
вар на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија................................ 19/58

339. Одлука за изменување и дополнување 
на Листата на лекови кои паѓаат на то-
вар на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија................................ 22/17

 Исправка на Одлуката за утврдување 
на референтни цени на лекови кои се 
на Листата на лекови кои паѓаат на то-
вар на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија................................ 22/18

596. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на рефе-
рентни цени на лекови кои се на Ли-
стата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија.............................................. 37/99

597. Одлука за изменување на Одлуката  за 
утврдување на референтни цени на ор-
топедски и други помагала за кои оси-
гурениците можат да остварат право 
на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија.................. 37/102

598. Одлука за изменување на Одлуката  за 
утврдување на референтни цени за си-
стеми за илеостоми, колостоми и уро-
стоми, плочки и паста, што паѓаат на 
товар на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија............................ 37/102

599. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за 
здравствени услуги од радиодијагно-
стика......................................................... 37/102

600. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на рефе-
рентни цени на лекови кои се на Ли-
стата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија.............................................. 37/102

601. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот на плаќа-
њето на лабораториските испитувања 
во специјалистичко - консултативната 
здравствена заштита по упат на избран 
лекар......................................................... 37/103
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995. Правилник  за изменување и дополну-
вање на Правилникот за индикациите 
за остварување на право на ортопедски 
и други помагала..................................... 56/52

1038. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и 
обврските од задолжителното здравст-
вено осигурување.................................... 59/13

1042. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на рефе-
рентни цени на лекови кои се на  ли-
стата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија............................................... 60/3

1129. Одлука за утврдување на референтни 
цени за здравствени услуги од областа 
на гинеколошко-акушерската дејност... 64/17

1130. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и 
обврските од задолжителното здравст-
вено осигурување.................................... 64/17

1131. Правилник за критериумите за склу-
чување договори и за начинот на пла-
ќање на здравствените услуги за био-
медицинско потпомогнато оплодување 
во здравствените установи кои вршат 
специјалистичко - консултативна зд-
равствена заштита........................................ 64/18

1132. Правилник за  техничките и организа-
циските мерки за обезбедување тајност 
и заштита на личните податоци и дру-
гите податоци со кои располага и ги 
обработува Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија.................. 64/19

1374. Одлука за утврдување на референтни 
цени за здравствени услуги од областа 
на гинеколошко-акушерската дејност... 75/26

1549. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на рефе-
рентни цени на лекови кои се на Ли-
стата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија............................................... 83/12

1915. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на рефе-
рентни цени на лекови кои се на Ли-
стата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија............................................... 100/5

1916. Одлука за изменување и дополнување 
на Листата на лекови кои паѓаат на то-
вар на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија................................ 100/14

1917. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на рефе-
рентни цени за здравствени услуги од 
областа на гинеколошко - акушерската 
дејност...................................................... 100/15

1918. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на 
осигурените лица во странство.............. 100/15

2378. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за критериумите 
за склучување на договори и за начи-
нот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вр-
шат болничка здравствена заштита.......... 118/160

2510. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и 
обврските од задолжителното здравст-
вено осигурување.................................... 128/14

2613. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на рефе-
рентни цени на лекови кои се на Ли-
стата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија............................................... 132/19

2614. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на рефе-
рентни цени на ортопедски и други по-
магала за кои осигурениците можат да 
остварат право на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на Македо-
нија............................................................ 132/22

2615. Одлука за утврдување на референтна 
цена за ПАП тест..................................... 132/22

2616. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за индикациите 
за остварување на  право  на ортопед-
ски и други помагала.............................. 132/22

3118. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и 
обврските од задолжителното здрав-
ствено осигурување................................. 149/26

3452. Одлука за утврдување на референтни 
цени на услуги во болничката здрав-
ствена заштита за акутни случаи…..…. 164/21

3453. Одлука за утврдување на референтни 
цени на сервисни услуги кои се корис-
тат во болничката здравствена заштита 164/36

3454. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и 
обврските од задолжителното здрав-
ствено осигурување................................. 164/45

3455. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за критериумите 
за склучување договори и за начинот 
на плаќање на здравствените услуги на 
здравствените установи кои вршат спе-
цијалистичко-консултативна здравстве-
на заштита................................................ 164/45
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3456. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за критериумите 
за склучување договори и за начинот 
на плаќање на здравствените услуги на 
здравствените установи кои вршат 
болничка здравствена заштита................ 164/46

  
 АДВОКАТСКА КОМОРА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
305. Решение од Адвокатската комора на 

Република Македонија............................ 21/75
340. Одлука за измена и дополнување на 

Тарифата за награда и надоместок на 
трошоците за работа на адвокатите....... 22/20

2398. Одлука од Адвокатската комора на 
Република Македонија............................ 121/4

3196. Тарифа за награда и надоместок на 
трошоците за работа на адвокатите....... 153/18

3457. Решение Адвокатска комора на Репуб-
лика Македонија...................................... 164/47

  
 КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
536. Решение за определување на денот за 

отпочнување со работа на извршите-
лот……………………………………..... 33/10

537. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршите-
лот……………………………………..... 33/11

538. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршите-
лот……………………………………..... 33/11

539. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршите-
лот……………………………………..... 33/11

540. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршите-
лот……………………………………..... 33/11

806. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот... 47/34

  
 КОМИСИЈА  

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ 

ОБВИНИТЕЛИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
132. Решение за распишување на прв  из-

бор за членовите на Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија 
од редот на јавните обвинители............. 10/35

133. Оглас за избор на шест членови на Со-
ветот на јавните обвинители на  Репуб-
лика Македонија од редот на јавните 
обвинители............................................... 10/35

 АКАДЕМИЈА  
ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
80. Правилник за измена на Правилникот 

за почетокот, редот и дисциплината, 
дисциплинската одговорност и други 
права и обврски на кандидатите за по-
четна обука во Академијата–теоретска 
настава...................................................... 5/36

81. Правилник за текот и начинот на од-
вивање на практичниот дел од почет-
ната обука, правата и обврските на 
кандидатите за судии и јавни обвини-
тели и менторите..................................... 5/36

576. Исправка на Правилникот за текот и 
начинот на одвивање на практичниот 
дел од почетната обука, правата и об-
врските на кандидатите за судии и јав-
ни обвинители и менторите.................... 36/64

1220. Јавен оглас за прием на кандидати за 
следење на Програмата за почетна обука 
во Академијата за обука на судии и јав-
ни обвинители и нивни заменици на Ре-
публика Македонија за 2008/2009 година 67/20

1221. Програма за полагање на приемниот ис-
пит во Академијата за обука на судии и 
јавни обвинители на Република Маке-
донија за 2008 година.............................. 67/21

1246. Правилник за начинот и постапката 
за полагање и оценување на квалифи-
кациониот тест во Академијата за обу-
ка на судии и јавни обвинители............. 68/18

1417. Исправка ………………………............ 77/16
1247. Правилник за начинот и постапката 

за полагање и оценување на приемни-
от испит во Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители....................... 68/22

1416. Одлука од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители....................... 77/16

1551. Одлука за закажување на полагање на 
приемен испит во Академијата за  обу-
ка  на судии и јавни обвинители............ 83/56

2272. Правилник за почетокот,  текот на од-
вивањетo, редот и дисциплината, дис-
циплинската одговорност и другитe 
права и обврски на кандидатите за 
почетна обука во Академијата............... 114/72

2273. Програма за почетна обука во Акаде-
мијата за обука на судии и јавни обви-
нители на Република Македонија –
Теоретска настава – настава во Акаде-
мија 2008/2009 година............................ 114/81

2912. Правилник за начинот и постапката 
за полагање и оценување на заврш-
ниот испит во Академијата за обука 
на судии и јавни обвинители.................. 142/36
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2913. Програма за завршен испит.................. 142/42
3348. Правилник за реализирање на програ-

мите за постојано стручно усовршување 161/39
  
 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА    

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
3069. Одлука за определување на бројот на 

државни службеници и на други ра-
ботници во Јавното обвинителство на 
Република Македонија............................ 147/31

  
 ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

  
Рег. бр.  Бр./стр.

  
69. Список на вешти лица во Основниот 

суд Скопје I - Скопје............................... 4/49
  
 ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1089. Решение за именување постојани веш-

таци на Основниот суд во Берово.......... 62/28
  
 ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

253. Список на именувани судски вештаци 
во Основен суд Виница.......................... 19/51

  
 ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
2945. Листа на постојани судски вештаци 

Основен суд Велес…………………….. 143/49
  
 ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1729. Список на постојани судски вештаци 

на Основен суд Гостивар........................ 93/30
  
 ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА        

ПАЛАНКА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
31. Основен суд Крива Паланка – Спи-

сок на постојани судски вештаци.......... 2/29

 ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

131. Решение за постојани вештаци во Ос-
новниот суд во Кратово.......................... 10/34

  
 ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

503. Список на вешти лица од Основниот суд 
во Кичево.......................................................... 32/11

  
 ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1285. Список на вешти лица од Основен суд 

Кочани...................................................... 70/9
  
 ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1550. Список на постојани судски вештаци 

на Основен суд Куманово...................... 83/51
  
 ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

682. Листа на судски вештаци за Основен 
суд Неготино............................................ 40/62

  
 ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

546. Список на именувани вештаци во Ос-
новен суд Радовиш – Радовиш............... 34/19

  
 ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

254. Список на постојани судски вештаци 
во Основниот суд во Струга................... 19/52

  
 ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.
1405. Список на вешти лица во Основен суд 

Струмица.................................................. 76/16
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 ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

416. Список на именувани вештаци во Ос-
новен суд Тетово – Тетово..................... 28/60

3310. Список на ажурирана листа на имену-
вани вештаци во Основен суд Тетово.. 159/32

  

 НОТАРСКА КОМОРА             
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

655. Решение за почеток со работа на нота-
ри............................................................... 39/80

1446. Решение за почеток со работа од Но-
тарската комора на РМ…....................... 79/6

2584. Решение за почеток со работа од Но-
тарската комора на Република Македо-
нија............................................................ 131/115

  
 ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА       

НА МАКЕДОНИЈА 
  

Рег. бр.  Бр./стр.
82. Статут на Фармацевтската комора на 

Македонија.............................................. 5/42
1044. Решение за исправка на Статутот од 

Фармацевтската комора на Македонија.... 60/7
1043. Правилник за начинот и постапката 

за избор на претставници во Собрание-
то на Фармацевтската комора на Маке-
донија........................................................ 60/6

  

 ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ 

  
Рег. бр.  Бр./стр.

270. Одлука за утврдување на цената на 
годишната претплата на службеното 
гласило „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ за 2008 година........ 20/8

342. Одлука за утврдување на цената на го-
дишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 
2008 година.............................................. 22/22

 

 СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

692. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (телевизија преку сате-
лит)............................................................ 40/65

693. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (телевизија)...................... 40/66

694. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (радио).............................. 40/67

792. Правилник  за изменување и дополну-
вање на Правилникот за основните тех-
нички услови, стандарди и параметри 
за студискиот дел на радиодифузерите. 46/63

875. Одлука на Советот за радиодифузија на 
Република Македонија................................ 51/22

909. Правилник за изрекување и извршува-
ње на мерките кон радиодифузерите 
поради непочитување на одредбите од 
Законот за радиодифузната дејност, 
подзаконските акти и дозволата за вр-
шење радиодифузна дејност………....... 53/11

910. Упатство за изборниот молк за пред-
времените избори за пратеници во Со-
бранието на Република Македонија во 
2008 година………………………........... 53/12

911. Упатство за медиумско претставување 
за предвремените избори за пратеници 
во Собранието на Република Македо-
нија во 2008 година……………………. 53/14

912. Упатство за формата и содржината на 
известувањата и барањата на радиоди-
фузерите поврзани со промените во 
сопственичката структура и за видот и 
формата на податоците за економско-
финансиското работење што радиоди-
фузерите се должни да му ги доставу-
ваат на Советот за радиодифузија…..... 53/16

1317. Одлука за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност (телевизи-
ја преку сателит)...................................... 73/6

1318. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиодифуз-
на дејност (телевизија преку сателит)..... 73/7

1494. Одлука за доделување дозволи за врше-
ње радиодифузна дејност (телевизија)...... 81/63
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1495. Одлука за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност (радио)..... 81/64

1496. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (телевизија)...................... 81/65

1497. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (радио).............................. 81/66

2061. Одлука за изменување на Одлуката за 
доделување дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (телевизија преку сателит), 
бр. 07-1820/1 од 11.06.2008  година („Сл.
весник на РМ” бр. 73/2008)......................... 104/30

2062. Одлука за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност (телевизи-
ја преку сателит)...................................... 104/30

2274. Одлука од Советот за радиодифузија 
на Република Македонија....................... 114/140

2417. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност........................................... 122/54

2418. Заклучок од Советот за радиодифузија 
на Република Македонија....................... 122/55

2472. Одлука за доделување дозвола за врше-
ње радиодифузна дејност (телевизија)...... 125/28

2473. Одлука за доделување дозвола за вр-
шење радиодифузна дејност (радио)..... 125/29

3000. Одлука од Советот за радиодифузија
на Република Македонија....................... 145/47

3170. Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност............................................ 152/40

3489. Одлука  за објавување конкурс за доделу-
вање дозвола за вршење радиодифузна 
дејност.......................................................... 167/155

3490. Одлука од Советот за радиодифузија на
Република Македонија.............................. 167/156

  

 СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2237. Одлука за определување на бројот на

јавни обвинители на јавните обвини-
телства и јавни обвинители во јавните
обвинителства.......................................... 111/66

2332. Оглас од Советот на јавните обвините-
ли на Република Македонија.................. 116/18

2876. Оглас од Советот за јавните обвини-
тели......................................................... 140/87

2914. Одлука за избор  на  виш јавен обви-
нител на Вишото јавно обвинителство
во Гостивар............................................... 142/43

2915. Одлука за избор на јавни обвинители
во јавните обвинителства без ограни-
чување на траење на мандатот............... 142/43

2916. Одлука за избор на јавни обвинители
во Вишото јавно обвинителство во Го-
стивар........................................................ 142/44

2917. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство за
организиран криминал и корупција....... 142/44

2946. Одлука за престанок на функцијата ја-
вен обвинител.......................................... 143/51

3070. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основното јавно обвинителство за
организиран криминал и корупција....... 147/132

3071. Одлука за избор на Основен јавен об-
винител на Основното јавно обвини-
телство за гонење на организиран кри-
минал и корупција................................... 147/132

 

 ДИРЕКЦИЈА  
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

  
Рег. бр. Бр./стр.
2877. Правилник за висината на трошоците 

за издавање на дозволи и лиценци......... 140/87
  

 ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
3001. Правилник за содржината и формата 

и  начинот на издавање и одземање на 
легитимацијата на инспекторот за заш-
тита и спасување...................................... 145/48

3002. Правилник за содржината и формата 
на жигот и начинот на запечатување..... 145/50

  

 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2124. Правила за изменување на Правила 

за условите за користење на техноло-
шко-индустриската развојна зона 
„Скопје” - Скопје................................... 106/36
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 ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 

ПОДАТОЦИ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
2685. Правилник за начинот на водење на

единствена евиденција на прекршоците, 
изречените санкции и донесените одлу-
ки во прекршочна постапка, како и на-
чинот на пристап до информации кои се
содржани во евиденцијата........................ 136/35

2947. Правилник за начинот на вршење на
инспекцискиот надзор……………..…... 143/51

2948. Правилник за образецот, формата и со-
држината на легитимацијата и за начи-
нот на нејзиното издавање и одземање... 143/53

3003. Исправка................................................. 145/50
3266. Правилник за формата и содржината

на образецот на известувањето за обра-
ботка на личните податоци и за начи-
нот на известувањето во Централниот 
регистар на збирки на лични податоци. 155/49

  

 КОМИСИЈА  
ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

  
Рег.бр.  Бр./стр.

175. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 13/19

176. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 13/20

177. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 13/20

202. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 15/20

203. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 15/20

683. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 40/63

684. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 40/63

685. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 40/63

686. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 40/63

687. Решение на Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 40/64

688. Решение на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 40/64

689. Решение на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 40/64

690. Решение на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 40/64

691 Решение на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 40/65

807. Одлука  од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 47/34

808. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 47/34

809. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 47/35

1133. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/21

1134. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/21

1135. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/21

1136. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/22

1137. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/22

1138. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/22

1139. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/22

1140. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/23

1141. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/23

1142. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 64/23

1406. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 76/19

1435. Одлука од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 78/67

1922. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 101/14

1923. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 101/15

1924. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 101/15

1925. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 101/16
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1926. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 101/16

2130. Одлука за поведување на постапка за
формална истрага..................................... 107/15

2419. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 122/55

2420. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 122/56

2421. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 122/56

2780. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/50

2781. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/50

2782. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/51

2783. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/51

2784. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата......................................... 139/51

2878. Одлука на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 140/89

3101. Решение од Комисијата за заштита на 
конкуренцијата......................................... 148/220

  

 КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

793. Тарифник за награда и надоместок на
трошоците на медијаторите.................... 46/64

  

 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1097. Договор за меѓуопштинска соработка..... 63/4

  

 ЗДРУЖЕНИЕ  
ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ 

МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП НА РМ 

  
Рег.бр.  Бр./стр.
1286. Правилник со Тарифа за измени и до-

полнување на Правилникот со Тарифа 
за користење авторски музички дела..... 70/9

 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 

  
Рег.бр.  Бр./стр.

341. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку те-
риторијата на Република Македонија 
на живи домашни и диви чапункари, 
семе за вештачко осеменување, јајни 
клетки и ембриони, свежо и замрзнато 
месо, производи, суровини и отпадоци 
по потекло од домашни и диви чапун-
кари......................................................... 22/20

1730. Решение за дополнување на Решение-
то за забрана на увоз во Република Ма-
кедонија и транзит преку територијата 
на Република Македонија на живи до-
машни и диви чапункари, семе за ве-
штачко осеменување, јајни клетки и 
ембриони, свежо и замрзнато месо, 
производи, суровини и отпадоци по по-
текло од домашни и диви чапункари..... 93/30

2537. Решение за забрана на увоз во Репуб-
лика Македонија и транзит преку тери-
торијата на Република Македонија на 
живи домашни и диви чапункари,  семе 
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