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59/2
1110. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации за локалните установи во културата во 2010 година..........
65/2
1111. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на наменските дотации за локалните
установи во културата во 2010 година
65/3

1248. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на
градежно земјиште сопственост на
Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како
и висината на цената на земјиштето и
на закупнината......................................
1277. Уредба за престанување на важење на
Уредбата за начинот на чување и користење на документацијата од премерот и катастарот на недвижностите
1278. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотации за основно образование
по општини за 2010 година.................
1279. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на
наменски дотации за средното образование по општини за 2010 година....
1300. Уредба за критериуми и постапка за
распределба на средства за изградба и
одржување на водоснабдителни и канализациони системи од Буџетот на
Република Македонија………………..
1409. Уредба за дејностите и активностите
за кои задолжително се изработува
елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на Градот Скопје
и градоначалникот на општините во
Градот Скопје…………………….
1410. Уредба за дејностите и активностите
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1504. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2010 година.........................................................
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2038. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за определување на
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109/7
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2010 година............................................
109/9
2122. Уредба за начинот и постапката за
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112/2
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113/2
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2197. Уредба за изменување и дополнување
на Уредбата за висина на надомест за
приватизација на градежното земјиште
што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште..........
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Инструментот за пристапна помош
(ИПА) на Европската унија..................
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сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна
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3198. Уредба за изменување на Уредбата за
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3428. Уредба за изменување на Уредбата за
начинот и постапката на отуѓување,
давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна
спогодба, висината на трошоците на
постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината..
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индустриски развојни зони за 2009
година.....................................................
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Програмата за работа на Агенцијата
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154/3

нија за 2009 година................................
27.

3/6

Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна ствар
на општина Берово................................

28.

3/6

Одлука за изменување на Одлуката
за давање на користење на недвижна
ствар........................................................
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дишната инвестициона програма за
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2009 година на ЈП ХС „Злетовица“ –

ОДЛУКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
1. Одлука за продажба на недвижни
ствари објекти на детски одморалишта..................................................
1/1
2. Одлука за утврдување во кои случаи
и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна
бучава.....................................................
1/2
20. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна ствар на Горанското друштво во Република Македонија Скопје.......................
3/4
21. Одлука за распределба на средства
остварени по основ на надоместок за
производство на енергија од фосилни
горива како наменски додатоци на
општините за 2009 година....................
3/4
22. Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на интегралната целина Острово за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.................................
3/5
23. Одлука за давање на согласност на
почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на
одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)...............
3/5
24. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на
ЈП Службен весник на Република Македонија за 2009 година........................
3/5

3/6

Одлука за давање согласност на Го-

Пробиштип.............................................
30.

3/6

Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и
деловен простор на Република Македонија за работната 2009 година..........

31.

3/6

Одлука за давање на согласност на
Одлуката за утврдување на висината
на надоместокот за користење на железничката инфраструктура за 2009
година.....................................................

32.

3/7

Одлука за висината на надоместокот
што се плаќа за давање на информации и техничка помош на моторизираните учесници во сообраќајот на
јавните патишта, за отстранување од
јавните патишта на оштетените возила и возила во дефект, како и за другите работи од значење за непречено
и безбедно одвивање на сообраќајот
на јавните патишта................................

33.

3/7

Одлука за доделување на концесија
за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини со
јавен повик.............................................

3/8

202. Одлука за престанок и за давање на
користење на дел од недвижна ствар
на Министерството за култура……….
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203. Одлука за именување гувернер на Република Македонија во Групацијата
Светска банка – Меѓународната банка
за обнова и развој, Меѓународното
здружение за развој, Меѓународната
финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на
инвестициите………………………..
225. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Земјоделски институт
– Скопје кон Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.......................
226. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје кон Универзитетот
„Св.Кирил и Методиј“ – Скопје...........
227. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Економски институт
кон Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“- Скопје........................................
233. Одлука за дополнување на Одлуката
за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост......................................................
234. Одлука за утврдување на вредноста
на бодот за платите на државните
службеници за 2009 година..................
235. Одлука за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари
на Противпожарниот сојуз на Република Македонија....................................
236. Одлука за распределба на средства за
изградба на каскадни прегради по реката Вардар и решавање на проблемот со фекалните води на Град Скопје
237. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за тутун –
Прилеп во Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.......................
238. Одлука за формирање на Комисија за
управување со генетски модифицирани организми..........................................
239. Одлука за формирање на Научен комитет за генетски модифицирани организми...................................................
240. Одлука за одземање на користење –
концесија на дивечот во ловиштата.....
241. Одлука за изменување на Одлуката
за намалување на цената на становите
во општествена сопственост................
242. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на дел од недвижна ствар на Министерството за одбрана
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298. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на основните училишта во Република
Македонија............................................
299. Одлука за давање на времено користење на дивечот во ловиштата……
334. Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонија за
учество во вежбовна активност во Република Италија и Кралството Шведска
335. Одлука за испраќање на единица на
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Кралството Норвешка...........................
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трајно користење на движни ствари
на Агенција за државни патишта.........
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Кирил и Методиј“- Скопје....................
340. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип....
341. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест кој Агенцијата за супервизија
на капитално финансирано пензиско
осигурување го наплатува од пензиските друштва, пресметан како процент од придонесите за 2009 година...
342. Одлука за исплата на средства од Буџетот на Република Македонија за
2009 година............................................
372. Одлука за формирање на работна
група за техничка помош при создавањето на услови за почеток со работа на Универзитетот за информатички технологии во Скопје......................
373. Одлука за изменување на Одлуката
за давање на користење на недвижна
ствар........................................................
436. Одлука за изменување и дополнување
на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД Скопје, во државна сопственост..............
466. Одлука за утврдување на вредноста
на бодот за платите на припадниците
на судската полиција за 2009 година...
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467. Одлука за утврдување на вредноста
на бодот за платите на судските службеници за 2009 година...........................
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3208. Одлука за престанок и давање на
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1292. Правилник за начинот на вршењето
на хидрометеоролошките работи за
потребите на одбраната на Република
Македонија.............................................
74/8
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1456. Правилник за начинот и постапката
на регистрација на возилата.................

81/6

1457. Правилник за начинот и постапката
Рег. бр.
Бр./стр.
118. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за
издавање на личната карта, образецот
на потврдата за поднесено барање за
издавање на личната карта, образецот
на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за
начинот на водење на евиденција за
издадените лични карти.......................
5/14
119. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на издавање на пасош и заеднички пасош
на државјаните на Република Македонија како и постапката за издавање на
визи на тие пасоши................................
5/14
171. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за странцитe
6/39
248. Исправка...............................................
11/55
204. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за промена
на личното име………………………..
9/4
304. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за патни и
други исправи на странец.....................
15/56
386. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот
на лиценцата за вршење на детективска дејност..............................................
19/17
911. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за куќниот
ред на Прифатниот центар за странци
53/21
1270. Правилник за начинот на регистрирање на возилата на полицијата во
Министерството за внатрешни работи, како и за формата и содржината
на регистарските таблици.....................
73/2
1320. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот
на барање за признавање право на
азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот
и постапката за издавање и замена на
исправи на баратели на право на азил
и лица на кои им е признаено право
на азил или привремена заштита во
Република Македонија и за начинот
на водење на евиденција.......................
76/10

на полагање на стручниот испит за
оспособеност за извршување на работи на техничкиoт преглед, формата и
содржината на образецот на потврдата за положен испит, начинот на работа на комисијата за спроведување
на стручниот испит и програмата за
полагање на стручниот испит, како и
начинот на водење на евиденцијата за
спроведените стручни испити од страна на комисијата................................

81/8

1485. Правилник за начинот и постапката
за донесување и одземање на Решението за овластување на правното лице
за технички преглед на возила и за
групи на категории на возила за кои
се издава овластувања за технички
преглед на возила..................................

82/2

1556. Правилник за формата и содржината
на налепницата за извршен технички
преглед....................................................

85/8

1645. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи..........

88/14

1646. Правилник зa начинот и постапката
на одјавување на возилата....................

88/14

1647. Правилник за формата и содржината
на печатот со кој се врши заверка на
извршена регистрација на возило во
сообраќајната дозвола...........................

88/15

1648. Правилник за висината на трошоците
за полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи
на технички преглед..............................

88/15

1672. Правилник за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца..........................................

89/4

1803. Правилник за обрасците за оружјето
и муницијата и за начинот на водење
на евиденции на оружје и муниција....

94/2

1966. Исправка.................................................

104/12
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1804. Правилник за обрасците на барањата
и одобренијата за превоз на оружје и
муниција при увоз, за превоз на оружје
и муниција при извоз, за пренесување
(трансфер) на оружје и муниција при
увоз, за пренесување (трансфер) на
оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит и за превоз на оружје
и муниција при транзит што се издаваат по електронски пат............................
1805. Правилник за составот на комисиите
на Министерството за внатрешни работи за пробни испукувања, начинот
на вршење на пробни испукувања и за
чувањето на чаурите од оружјето од
кое е извршено пробно испукување....
1806. Правилник за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки.......
1807. Правилник за просторните, материјалнотехничките и безбедносните услови, како
и условите во однос на кадарот за правните и физичките лица кои вградуваат уреди за погон на течен нафтен гас, на компримиран земен гас или друг гас....................
1808. Правилник за поблиските услови во
однос на просторот, опремата и кадрите за правните лица за регистрација
на возила и правните лица кои пуштаат на пазар возила доколку издаваат
пробни таблици......................................
1809. Правилник за промени на возилата
што не значат преправка и поправка и
начинот на нивното евидентирање,
како и формата и содржината на образецот на потврдата за вградување....
2104. Решение за цените на обрасците што
ги издава Министерството за внатрешни работи.........................................
2282. Правилник за формата и изгледот на
службена легитимација и значка и за
начинот на издавање на службена легитимација и значка на овластено
службено лице за вршење стручни и
граѓански работи и овластено службено лице за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи.........................................
2303. Правилник за обука во министерството за внатрешни работи...................
2320. Правилник за начинот и постапката
за остварување на системот на кариера на овластените службени лица во
Министерството за внатрешни работи

94/115

94/141
94/142

94/142

94/144

94/145

110/2

119/51
120/30

122/4
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2397. Правилник за начинот и постапката
на оценување на овластеното службено лице, содржината на извештајот за
извршеното оценување, образецот за
оценување и начинот на водење на
евиденција..............................................
2450. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување
на возачките испити и критериумите
во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со
спроведените возачки испити и за
формата и содржината на лиценцата
за испитен центар..................................
2494. Правилник за начинот и постапката
на селекција и избор на лица кои засноваат работен однос во Министерството за внатрешни работи.....................
2495. Правилник за постапката и начинот
на работа на Комисијата за избор на
кандидат за полицаец............................
2599. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за странцитe.....
2643. Правилник за условите и процедурата за впишување на полициските
воздухоплови, содржината и начинот
на водење на Регистарот на полициски воздухоплови, како и условите за
бришење на полициските воздухоплови во Регистарот на полициските
воздухоплови........................................
2815. Правилник за начинот и постапката
на полагање на стручниот испит за
оспособеност за извршување на работите на регистрација на возила во
правните лица за регистрација на возила, формата и содржината на образецот на потврдата за положен испит,
начинот на работа на комисијата за
спроведување на стручниот испит и
програмата за полагање на стручниот
испит, како и начинот на водење на
евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на комисијата.....
2968. Правилник за формата и содржината
на обрасците на барањата и одобренијата за превоз и набавка на експлозивни материи.......................................

126/7

127/15

128/8

128/11
134/13

137/20

142/19

146/44
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Рег. бр.
Бр./стр.
387. Објава од Министерство за надворешни работи.........................................
19/20
420. Објава од Министерството за надворешни работи............................................................
20/64
499. Објава од Министерство за надворешни
работи......................................................
23/21
766. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
43/4
833. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
47/1
834. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
47/2
846. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
48/12
941. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
54/14
1084. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
64/83
1085. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
64/83
1293. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
74/8
1715. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
92/42
1716. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
92/43
2134. Објава од Министерството за надворешни работи.............................................. 112/24
2398. Објава од Министерството за надворешни работи......................................... 126/18
2399. Објава од Министерството за надворешни работи......................................... 126/18
3213. Објава од Министерството за надворешни работи......................................... 151/10
3331. Објава од Министерството за надворешни работи.........................................
157/7
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
Рег. бр.
Бр./стр.
5. Правилник за содржината, начинот и
формата на водење евиденција во управната статистика како и содржината на
извештаите од управната статистика…
2/2
6. Правилник за начинот на постапување по претставките и предлозите…...
2/7
7. Правилник за содржината, начинот и
формата на водење евиденција на податоците што се однесуваат на постапувањето по претставките и предлозите како и содржината на извештаите....
2/8

300. Список на поставени судски преведувачи по спроведена проверка на
знаењето на странски јазик (по огласот од 10.12.2008 година)....................
14/5
551. Решение од Министерството за правда
29/2
826. Правилник за нормативите за подготвување на храна на осудените лица.....
46/14
1133. Список на поставени судски преведувачи по спроведена проверка на
знаењето на странски јазик (по огласот од 15.4.2009 година).....................
66/36
1237. Правилник за начинот на вршењето
на надзор на управното работење над
Јавното обвинителство од страна на
јавниот обвинител на Република Македонија и Министерството за правда
70/13
1238. Правилник за формата и содржината
на обрасците за евидентирање на податоците на судските службеници, како и начинот на нивното користење....
70/14
1239. Правилник за начинот, постапката и
образецот за оценување на судските
службеници............................................
70/23
1240. Правилник за критериумите и постапката за селекција и вработување
на судските службеници.......................
70/28
1241. Програма за едукација и тренинг на
припадниците на судската полиција...
70/32
1242. Правилник за начинот и постапката
за управување со судските предметите со користење на информатичка
технологија.............................................
70/35
1255. Решение од Министерството за правда
71/11
1256. Решение од Министерството за правда
71/11
1294. Правилник за изгледот и начинот на
носење на тогата....................................
74/8
1394. Правилник за изменување на Правилникот за Програмата и начинот на
полагање на испитот за извршители.... 79/111
2115. Упатство за начинот на преземање на
списите, деловодникот, архивата, матичните книги и вториот примерок од
матичните книги на родените.............
111/3
2601. Список на поставени судски преведувачи по спроведена проверка на
знаење на странски јазик (по огласот
од 31.08.2009 година)............................ 134/102
2984. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
управување со судските предмети со
користење на информатичка технологија..........................................................
147/3
3143. Правилник за формата, големината и
содржината на печатите, начинот на
нивното чување и употреба, како и за
штембилите на државните органи…... 149/71
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3332. Решение за престанување на службата на нотарот..........................................
3333. Деловник за изменување и дополнување на Судскиот деловник.................

157/7
157/7

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ
Рег. бр.
Бр./стр.
8. Правилник за начинот и постапката
за водење на евиденцијата што се води во Фондот за здравствено осигрување на Македонија за обврзниците
за пресметка и уплата на придонеси
за задолжително здравствено осигурување, формата и содржината на обрасците на барањата за утврдување
на мирување на долгот, и листата за
евиденција……………………………..
2/11
172. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за отпишување на пресметани неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки и потребната документација......
6/46
185. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските
корисници..............................................
8/2
186. Правилник изменување и дополнување на Правилникот за сметководството за непрофитните организации..
8/4
264. Исправка................................................
12/70
205. Правилник за начинот и условите за
поднесување на годишната сметка во
електронска форма……………………
9/6
206. Упатство за изменување на Упатството за начинот на пресметување и
плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка……..
9/6
207. Исправка на Правилникот за формата и содржината на барањето за отпишување на пресметани неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки („Службен весник на РМ“ бр.
6/08)..…………………………………...
9/7
344. Упатство за изменување на Упатството за начинот на пресметување и
плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка..........
16/6
388. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на
персоналниот данок на доход.............
19/20
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507. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пресметување и
уплатување на данокот на добивка и
спречување на двојното ослободување
или двојното оданочување....................
508. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на образецот РДО-ВП..........................
564. Упатство за изменување на Упатството за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во
рамките на трезорската сметка...........
565. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистар на
донации за време на изборна кампања
591. Правилник за висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај.........
684. Правилник за содржината на извештаите кои се доставуваат до Управата
за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.......................
685. Правилник за карактеристиките на
софтверот за автоматска обработка на
податоците.............................................
686. Правилник за утврдување листа на
држави кои ги исполнуваат барањата
за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.......................
687. Правилник за содржината на дневни
извештаите за склучени трансакции
на Македонска берза за хартии од
вредност..................................................
912. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.................
942. Правилник за формата и содржината
на образецот за Извештајот за рекламниот простор искористен од секој
од организаторите на изборната кампања и средствата кои се платени или
се побаруваат по таа основа................
951. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се
употребуваат..........................................
1086. Правилник за формата, содржината,
начинот на издавање и на одземање
на службената легитимација на даночен извршител........................................

24/1

24/4

30/1

30/2

31/10

38/2

38/17

38/19

38/20

53/22

54/14

55/2

64/84
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1087. Правилник за формата, содржината,
начинот на издавање и на одземање
на службената легитимација на даночен инспектор........................................
1088. Правилник за формата, содржината,
начинот на издавање и на одземање
на службената легитимација на даночен контролор........................................
1177. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за издавање и исплата на
државни хартии од вредност…………
1188. Правилник за начинот на употреба
на симболот на Управата за финансиска полиција...........................................
1189. Правилник за начинот и постапката
на оценување на работењето на финансиските полицајци...........................
1190. Правилник за начинот и постапката
за проверка на работните способности за вработување во Управата за
финансиска полиција............................
1191. Правилник за примената на криминалистичко-тактичките мерки и употребата на техничката опрема................
1192. Правилник за мерките за обезбедување на деловни простории регистрирани за вршење на дејност, магацини
и други објекти за складирање на стока, предмети и документација за деловно работење......................................
1193. Кодекс на однесување..........................
1321. Правилник за класификација на приходите.....................................................
1322. Правилник за класификација на расходите.....................................................
1486. Методологија за изразување на критериумите во бодови.............................
1487. Методологија за пресметување на
проценетата вредност на концесијата.
1557. Дозвола за вршење на финансиски
лизинг.....................................................
1558. Дозвола за вршење на финансиски
лизинг.....................................................
1649. Правилник за изменување на Правилникот за обликот и содржината на
билансот на состојбата и билансот на
приходите и расходите за буџетите и
буџетските корисници………………..
1650. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметковниот
план за буџетите и буџетските корисници........................................................
1651. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината
на одделните сметки во сметковниот
план за буџетските корисници.............
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69/3

69/4

69/8

69/8

69/9
69/9
76/14
76/27
82/3
82/4
85/8
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88/15

88/26
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1652. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината
на одделните сметки во сметковниот
план за буџетите....................................
88/30
1810. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот
за акцизите.............................................
94/146
1838. Упатство за изменување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата..........................
95/28
2015. Дозвола за вршење на финансиски
лизинг.....................................................
107/7
2185. Упатство за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.............................................. 114/148
2243. Правилник за начинот на примена на
средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност................... 117/29
2260. Правилник за изменување на Правилникот за видот на даночната пријава која во потполност или делумно
може да се поднесе по пат на пренос
на податоци во електронска форма и
постапката за пренос.............................
118/6
2321. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.................
122/9
2510. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за висината
на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен
сообраќај.................................................
129/3
2552. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за издавање и исплата на
државни хартии од вредност................
131/3
2774. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување
на царинската декларација и кодексот
на шифри кои се употребуваат............. 141/35
2868. Правилник за образецот, формата,
содржината и начинот на водење на
Годишниот финансиски извештај за
политичките партии.............................. 143/19
2930. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пресметка и
уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување..............
145/5
2985. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката на
депонирање и враќање, односно издавање на привремено одземени предмети.........................................................
147/3
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3190. Правилник за образецот пресметка
на данок на исплатена дивиденда и
друга распределба од добивката..........
3191. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување...............................................
3234. Правилник за образецот на лозовите
и томболските картички.......................
3235. Правилник за изменување на Правилникот за техничките, технолошките и просторните услови за приредување на игри на среќа и забавни игри
и стручната оспособеност на лицата
ангажирани во изведувањето на игри
на среќа...................................................
3236. Правилник за формата и содржината
на барањето за паушално оданочување на остварeни приходи од земјоделска дејност..............................................
3237. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на расходите.........................................................
3238. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за класификација на приходите..............................
3239. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на
евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.........................
3334. Правилник за програмата, начинот
на спроведување на испитот, висината на надоместокот, како и формата и
содржината на потврдата......................
3335. Правилник за формата и содржината
на даночната пријава на данокот на
додадена вредност.................................
3402. Правилник за водење сметководство
3417. Правилник за формата и содржината
на Годишниот извештај за исплатени
приходи при откуп на земјоделски
производи од физички лица.................
3418. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката, начинот и роковите за доделување
на единствен даночен број, содржината и начинот на водење на единствениот регистар на даночни обврзници,
содржината и формата на пријавата за
регистрација, како и постапката за
бришење од регистрацијата..................
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153/9
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153/20

153/21
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159/1

161/124

161/129

Страна 75

3419. Правилник за формата и содржината
на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот
на евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди..............
3420. Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата за доделувањето на договорите за јавни
набавки...................................................
3421. Правилник за начинот на користење
на електронскиот систем за јавни набавки.......................................................
3422. Упатство за начинот на трезорско работење.....................................................

161/132

161/139

161/154
161/156

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
173. Објава од Министерството за економија.........................................................
6/50
500. Просечни цени за висината на металите за кварталот јули, август и септември 2007 година...............................
23/21
530. Правилник за користење на лифтови
и транспортери.......................................
26/79
531. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пропишување на формата и содржината
на барањето за добивање дозвола за
одобрување на потрошувачки кредити и формата и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити………..........………….
26/98
544. Правилник за условите за остварување, чување и одржување на националните еталони и условите за признавање на референтните еталони за
национални еталони..............................
28/1
552. Правилник за начинот за стекнување
статус повластен производител на
електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија, како и
содржината, формата и начинот на
водење регистар на повластени производители на електрична енергија
произведена од обновливи извори на
енергија...................................................
29/2
626. Правилник за користење на дигалки
и индустриски транспортери................
32/9
627. Правилник за користење на опрема
под притисок..........................................
32/19
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696. Правилник за електромагнетна компатибилност на електротехничка опрема.........................................................
786. Правилник за изменување на Правилникот за определување на дејностите
кои можат да ги вршат занаетчиите......
787. Правилник за изменување на Правилникот за определување на занаетчиски дејности кои задолжително се
вршат во простории...............................
876. Оглас од Министерството за еконо1134.

1161.

1243.

1271.

1423.

1424.

1544.
1425.

1426.

1427.

мија.........................................................
Листа за дополнување на Листата на
стандарди со чија употреба се смета
дека производот е безбеден..................
Правилник за начинот за вршење на
контрола на квалитетот на електричната енергија во дистрибутивната
мрежа......................................................
Правилник за висината на трошоците во постапките за идентификација и
за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата..........
Правилник за формата и содржината
на образецот и начинот на издавање и
одземање на службената легитимација на Државниот инспектор за техничка инспекција.........................................
Правилник за електротехничка опрема наменета за работа во определено
напонско подрачје.................................
Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти)....................
Исправка...............................................
Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година (концесии во рамки на квоти)............................................
Листа на риба и рибини производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти)....................
Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година (нула-царинска стапка во рамки
на квоти).................................................

39/2

44/1

44/8
51/3

66/39

67/29

70/37

73/7

80/49

80/52
84/12

80/53

80/54

80/54

1428. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз
во Република Македонија во второ
полугодие од 2009 година (концесија
во рамки на квоти).................................
1429. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година
по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина..
1430. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
второ полугодие од 2009 година..........
1431. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
второ полугодие од 2009 година..........
1432. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
второ полугодие од 2009 година..........
1433. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија
за второ полугодие од 2009 година....
1434. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за второ
полугодие од 2009 година...................
1435. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за второ полугодие од 2009 година.........................
1436. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од
Норвешка за второ полугодие од 2009
година.....................................................
1458. Правилник за изменување на Правилникот за квалитет на течните горива.....
1520. Правилник за начинот и постапката
за вршење на метролошки надзор и
барањата кои пакуваните производи
треба да ги исполнуваат во однос на
количините, начинот на означување
на количините и дозволените отстапувања од означената количина и
листата на номиналните количини на
пакуваните производи...........................
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1559. Правилник за дополнување на Правилникот за условите за производство
на тутунски производи..........................
1811. Правилник за суштински барања за заштита од пожар на градежните објекти..
1927. Правилник за изградба, одржување
и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 4 бари......
1928. Правилник за изградба, одржување
и безбедно функционирање на гасоводни системи од челични цевки за
работен притисок до 13 бари...............
1944. Правилник за условите кои треба да
ги исполнуваат ракувачите, програмата,
начинот и постапката за полагање на
испит за стручна оспособеност на ракувачите на енергетски уреди и постројки
2152. Правилник за изградба, одржување
и безбедно функционирање на куќен
приклучок за гас за работен притисок
до 4 бари……………………………….
2322. Правилник за дополнување на Правилникот за пренослива опрема под
притисок.................................................
2357. Правилник за безбедност на машини
2553. Правилник за одобрување на тип на
моторни возила со две и со три тркала
2554. Правилник за идентификација и за
идентификација и оцена на техничката состојба на возилата……………….
2568. Правилник за одобрување на нови
моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни
технички единици наменети за таквите возила.................................................
2600. Правилник за одобрување на земјоделски и шумски трактори...................
3309. Правилник за изменување на Правилникот за енергетска ефикасност на
градежни објекти...................................
3382. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти.....................
3383. Листа на земјоделски производи со
потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година (концесии во рамки на квоти)...........................................
3384. Листа на риба и рибини производи
со потекло од заедницата за увоз во
Република Македонија во прво полугодие од 2010 година (нула-царинска
стапка во рамки на квоти).....................
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94/149

100/5
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134/16

154/32

158/34
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3385. Листа на производи со потекло од
заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010
година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)............................................
3386. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз
во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година (концесија во
рамки на квоти)......................................
3387. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година по спогодбата за доделување на
взаемни трговски повластици за некои вина..................................................
3388. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
прво полугодие од 2010 година..........
3389. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
прво полугодие од 2010 година...........
3390. Листа на земјоделски и прехранбени
производи по потекло од Република
Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за
прво полугодие од 2010 година..........
3391. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Република Турција кои се
увезуваат во Република Македонија
за прво полугодие од 2010 година.......
3392. Листа на стоки на царински квоти по
потекло од Украина кои се увезуваат
во Република Македонија за прво полугодие од 2010 година........................
3393. Листа на тарифни концесии дадени
од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за прво полугодие од 2010 година.............................
3394. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од
Норвешка за прво полугодие од 2010
година.....................................................
3395. Листа на стоки на царински квоти по
Договор за пристапување на Република Македонија во СТО..........................

158/37

158/37

158/39

158/39

158/39

158/40

158/41

158/42

158/43

158/44

158/44
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
179. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистар на
организации на производители, како
и постапката за запишување односно
бришење од регистарот.........................
7/1
228. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапките за
увоз и транзит и начинот и постапките
за вршење на проверки и преглед на
пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и
се придружени од сопственикот или
одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ
што ги придружува................................
10/2
437. Правилник за техничките услови и
начинот на вршење на работите кои
треба да ги исполнат објектите за собирање и складирање на нуспроизводи од животинско потекло....................
21/85
438. Правилник за посебните услови во
однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите
за вршење на соодветна дејност кои
треба да ги исполнуваат олеохемсиките објекти и објектите за производство на биогас и компост................
21/87
439. Правилник за начинот на собирање,
превезување и идентификување на
посебните категории на нуспроизводи
од животинско потекло.........................
21/90
440. Правилник за дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло................
21/91
509. Наредба за преземање на мерки за ветеринарно јавно здравство за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавно здравство
од контаминенти или резидуи кои се
пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во
2009 година............................................
24/7
545. Правилник за формата и содржината
на ветеринарно санитарните сертификати за нуспроизводи од животинско
потекло кои се увезуваат или транзитираат во или низ Република Македонија.
28/3

546. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
доставени метеоролошки и хидролошки податоци и продукти од странски правни и физички лица..................
547. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
странски правни и физички лица кои
вршат метеоролошки и хидролошки
работи, како и потребната документација за упис во Регистарот...................
592. Годишна наредба за здравствена заштита на животните за 2009 година....
628. Правилник за посебни барања за
контроли на Trichinella во месото.......
711. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на придружниот документ за производи од грозје и вино и
содржината и формата на влезните и
излезни регистри за производи од
грозје и вино...........................................
835. Правилник за содржината на барањето, формата и содржината на образецот и начинот на водење на евиденција за посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија..........................................
986. Наредба за престанување на важење
на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на
внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии..........................
1015. Правилник за форма и содржината
на образецот на уверение за квалитет
1041. Правилник за условите и опремата
во објектите кои произведуваат храна
со традиционални карактеристики-сирење добиено од млеко од овци и кози (мандри)...........................................
1050. Правилник за трговија со семенски
компир....................................................
1194. Правилник за условите кои се однесуваат на техничката опременост и
соодветноста на простор за вршење
на работите на истражување на атмосферата, климата, водите и почвата и
работите на примена на метеорологијата и хидрологијата, како и формата,
содржината и начинот на водење на
регистерот за домашни правни и физички лица кои вршат хидрометеоролошки работи.........................................

28/107

28/109
31/11
32/32

40/3

47/2

57/3
59/16

61/4
62/3

69/10
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1395. Правилник за определување на репрезентативни пазари на земјоделски
производи и видот, обемот, роковите
и субјектите кои ги доставуваат податоците.....................................................
1396. Правилник за формата и содржината
на образецот на потврдата за привремено одземени предмети, средства,
производи, растенија и риби, како и
цената на одземените предмети, средства, производи, растенија и риби кои
се предмет на продажба........................
1397. Правилник за формата и содржината
на образецот на покана за плаќање на
глоба........................................................
1398. Правилник за формата и содржината
на образецот на записникот за инспекциски надзор....................................
1399. Правилник за формата и содржината
на образецот на платниот налог за
прекршок................................................
1437. Решение за бришење од регистарот
на правни лица за вршење стручна
контрола во органското производство
1560. Правилник за постапките и методите
за испитување на видови и сорти на
земјоделски растенија и видовите и
сортите на земјоделските растенија за
кои не е потребно испитување на производна и употребна вредност.............
1812. Правилник за начинот на обележување на појасот околу рибник..............
1813. Правилник за дозволените риболовни средства.............................................
1814. Правилник за начинот на вршење на
проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж
на патниците и се наменети за лична
употреба или некомерцијални цели.....
1837. Правилник за начинот и постапката
на вршење на службените контроли
на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето........
1869. Правилник за постапката и документацијата за евидентирање и содржината на евиденцијата за ѓубрињата
кои се увезуваат.....................................
1870. Правилник за неоргански ѓубриња...
1871. Упатство за начинот и постапката за
предупредување и најава на временски
непогоди......................................................

79/111

79/113

79/115

79/116

79/119

80/61

85/10
94/169
94/169

94/170

95/7

96/11
96/15

96/181
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1885. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
објекти за производство, преработка,
складирање, промет и продажба на
добиточна храна...................................
1954. Правилник за запишување на сортата во Национална сортна листа и за
водење на Национална сортна листа...
1955. Национална сортна листа..................
2358. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на поднесување на пријавите
за регистрација во регистарот на производители на вино..............................
2496. Национална сортна листа на Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство......
2511. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на придружниот документ за производи од грозје и вино и
содржината и формата на влезните и
излезни регистри за производи од
грозје и вино...........................................
2716. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на
проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж
на патниците и се наменети за лична
употреба или некомерцијални цели.....
2728. Правилник за условитe и начините
на заштита на фармските животни......
2931. Решение за утврдување на видот на
дивеч без заштита и висината на паричната награда.....................................
2932. Решение за определување на видовите диви птици кои се корисни..............
2933. Правилник за бојата и кројот на униформата, содржината на образецот на
легитимацијата, како и видот на
оружјето на ловочуварот......................
2934. Правилник за содржината на посебната ловностопанска основа.................
2935. Правилник за содржината на Годишниот план за спроведување на посебната ловностопанска основа.................
2936. Правилник за формата и содржината
на образецот на дозволата за ловење
на дивечот во ловиштето и начинот
на водење на евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч.............

97/154

103/1
103/7

123/36

128/14

129/4

139/15
140/2

145/5
145/5

145/7
145/10

145/17

145/17
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2937. Правилник за содржината на Програмата за полагање на ловечкиот испит и висината на трошоците на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит........................................
145/20
2938. Правилник за формата и содржината
на образецот за трофејниот лист.......... 145/20
2939. Правилник за начинот на водење на
евиденција на трофеите........................
145/37
2940. Правилник за формата и содржината
на образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и
трофеите од дивечот како и начинот
на водење на евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и делови од дивечот.........................................
145/38
2941. Ценовник за висината на надоместот
на штетата нанесена на дивечот со
бесправен лов или на друг начин......... 145/41
2986. Правилник за постапката за обработка на барањата и подеталната документација и податоците за оценување
на досието за производот за заштита
на растенијата и потребните податоци, документи и постапката за пререгистрација на производите за заштита
на растенијата........................................
147/4
2987. Правилник за начинот на водење на
единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените
одлуки во прекршочна постапка, како
и начинот на пристап до информации
кои се содржани во евиденцијата........
147/72
3218. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на евиденција
што ја водат правни и физички лица
кои испраќаат, превезуваат и примаат
нус производи од животинско потекло
152/2
3219. Правилник за посебните услови во
однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите
за вршење на соодветна дејност кои
треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 Материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други
преработени производи кои може да
се користат како материјал за исхрана
на животните..........................................
152/4
3336. Правилник за начинот на собирање
и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и
техничко-технолошките услови кои
во поглед на објектот, опремата и кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло како и
техничко-технолошките услови што
треба да ги исполнуваат превозните
средства за превоз на нус производи
од животинско потекло........................ 157/112

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО
Рег. бр.
Бр./стр.
9. Правилник за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината
содржина, како и податоците врз кои
треба да се заснова процената на ризикот.......................................................
2/14
10. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт…
2/16
305. Правилник за начинот на чувањето на
сите лични, медицински и генетички
податоци и документи за дарителот на
крв содржани во медицинското досие...
15/57
306. Правилник за видот на тестирање на
крв и крвни компоненти пред тие да
бидат дистрибуирани до единицата за
трансфузиона медицина на здравствената установа за која се наменети.......
15/58
389. Правилник за поблиските услови по
однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат
правните лица кои вршат изработка
на галенски лекови................................
19/24
390. Правилник за поблиските услови по
однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнат производителите на медицински помагала..
19/25
391. Правилник за содржината на барањето, начинот за регистрација на хомеопатски лекови, формата и содржината на документацијата.......................
19/27
392. Национална листа на нови и веќе
класифицирани супстанци во промет
на територијата на Република Македонија......................................................
19/29
510. Правилник за начинот и постапката за
аналитичкото испитување и начинот
на контрола на квалитетот на лековите..
24/8
511. Правилник за содржината и начинот
на означување на надворешното и контактното пакување, како и упатството за употреба на медицинското помагало............................................
24/13
512. Правилник за општите и посебните
услови што треба да ги исполнат медицинските помагала………...............
24/14
532. Упатство за начелата на добрата производна пракса………………………... 26/100
553. Правилник за структурата и содржината на упатството за употреба на лек
29/11
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554. Правилник за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница.........................................................
555. Правилник за начинот и постапката
за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата...
629. Обрасци од Министерството за здравство....................................................
665. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за санитарно
хигиенските услови за производство
на храна..................................................
788. Упатство за начелата на добрата фармацевтска пракса...................................
827. Правилник за начинот на пријавување и формата и содржината на обрасците за пријавување на заразните болести и микробиолошки докажаните
причинители..........................................
1051. Упатство за начелата на добрата лабораториска пракса...............................
1052. Упатство за начелата на добрата клиничка пракса...........................................
1065. Правилник за содржината на барањето и начинот на издавањето на
одобрението за ставање на биоциди
во промет................................................
1272. Правилник за начинот и постапката за фармаколошко-токсиколошкото и клиничкото испитување на лековите..............................................
1273. Листа на есенцијални лекови...............
1295. Правилник за типот на биоцидните
производи и нивниот опис, како и
листата на активните супстанции за
вклучување во биоцидни производи,
листата за вклучување во нискоризични биоцидни производи и листата
на базични супстанции........................
1332. Правилник за начинот на ставање на
биоциди во промет преку постапка на
одобрување или регистрација..............
1400. Правилник за начинот на известување на несаканите ефекти за време на
користењето на медицинското помагало, видовите на реакциите што ги предизвикуваат, постапувањето на здравствените работници и добавувачите, како
и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти
и реакциите од медицинските помагала.....................................................

29/18

29/37
32/44

35/2
44/10

46/16
62/39
62/44

63/3

73/9
73/10

74/9

77/122

79/120
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1438. Правилник за добрата клиничка
пракса во употребата на крв и крвни
компоненти............................................
1439. Правилник за системот за идентификација на секое поединечно дарување
на крв и крвни компоненти..................
1561. Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии..................................................
1623. Правилник за начинот на означувањето и начинот на пакувањето на опасните хемикалии......................................
1717. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето и формата на
документацијата која треба да се достави за запишување во регистарот на производители на медицински помагала.....
1815. Правилник за сликите од штетното
дејство на тутунот.................................
1943. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителна
дејност на здравствените работници.......
2135. Правилник за формата и содржината
на регистерот, како и начинот на неговото водење........................................
2136. Правилник за формата и содржината
на образецот на рецептот, како и начинот на препишување на лекови кои
содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III............
2137. Правилник за начинот на пакување и
означување на супстанциите класифицирани во листите II и III како и
нивните препарати.................................
2138. Листи за класификација на супстанции и растенија во листите од меѓународните конвенции за опојни дроги и
психотропни супстанциии во категорија на опојни дроги и психотропни
супстанции.............................................
2139. Список на правни лица за производство и промет на опојни дроги, психотропни супстанции и растенија од кои
може да се добие опојна дрога.............
2153. Правилник за дополнување на Правилникот за надоместоците што се
плаќаат во постапките што се водат
согласно Законот за лековите и медицинските помагала…………………….
2244. Правилник за начинот на класификација, пакување и означување на биоцидните производи................................
2283. Правилник формата и содржината на
евиденцијата за супстанции и растенија класифицирани во листите II и III
како и начинот на нејзиното водење.....

80/61

80/62

85/16

87/18

92/43
94/184

101/4

112/24

112/27

112/27

112/32

112/42

113/12

117/29

119/55
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2284. Правилник за формата и содржината
на барањето за издавање на дозволите, формата и содржината на дозволите за производство и промет на супстанции и растенија класифицирани
во листите II и III, како и начинот на
нивното издавање.................................. 119/128
2400. Правилник за поблиските критериуми по однос на квалитетот и безбедноста на крвта и крвните компоненти
126/18
2497. Правилник за видот на информациите што му се даваат на дарителот на
крв во врска со дарувањето на крв,
видот на информациите што се бараат
од дарителот на крв, критериумите за
подобност на дарителот на крв, други мерки во врска со дарувањето на
крв од интерес за дарителот на крв,
како и образецот и содржината на
писмената согласност на дарителот
на крв за дарување на крв....................
128/17
2498. Правилник за поблиските критериуми, како и постапката за процена и тестирање на дарителот на крв или крвни компоненти во согласност со начелата на добрата трансфузиона пракса.
128/22
2630. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сликите од
штетното дејство на тутунот................
135/7
МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Рег. бр.
Бр./стр.
556. Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на испитот за
стручна оспособеност..........................
29/52
729. Правилник за формата и содржината
на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како
и начинот на нивното водење...............
41/2
789. Исправка...............................................
44/11
730. Правилник за начинот на водењето,
формата и содржината на педагошката евиденција и документација во
средните училишта................................
41/96
790. Исправка...............................................
44/11
1042. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
организирање и спроведување на проверувањето на постигањето на успехот на учениците, како и начинот на
утврдувањето на завршните оценки
на ученикот во основните училишта...
61/6

1043. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
организирање и спроведување на проверувањето на постигањето на успехот
на учениците, како и начинот на утврдувањето на завршните оценки на ученикот во јавните средни училишта.......
1044. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во
државна матура во гимназиското и во
средното стручно образование.............
1066. Правилник за начинот на избор,
именување и разрешување на членовите на рецензентската комисија и начинот на работа на рецензентската
комисија.................................................
1089. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и
начинот на нивното водење..................
1090. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето,
формата и содржината на педагошката евиденција и документација во
средните училишта................................
1257. Правилник за начинот на водење на
евиденција за еквиваленција и признавање на странските високообразовни квалификации...................................
1258. Правилник за начинот и условите за
организирање на практичната настава
за студентите..........................................
1259. Правилник за условите кои треба да
ги исполнува истакнатиот стручњак
од практиката од соодветната област
за изведување на клиничка настава.....
1260. Правилник за формата и начинот на
водењето (во материјална и електронска форма) и содржината на матичната книга на запишани студенти и
главната книга на дипломирани студенти.......................................................
1261. Правилник за регистрација на високообразовните установи.......................
1262. Правилник за начинот и постапката
за еквиваленција и признавање на странските високообразовни квалификации и потребната документација.....
1401. Правилник за норматив за распоред
на работното време на воспитувачите
и стручните соработници во ученичките домови..........................................
1402. Правилник за постапката и начинот
на полагањето на испитот за директорот, како и формата и содржината на
уверението за положен испит за директор.....................................................
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63/7

64/89
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71/12

71/14
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71/15
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71/46

79/126
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1459. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистарот на
субјектите на технолошкиот развој.....
1460. Правилник за начинот на користењето на средствата за поттикнување и
помагање на технолошкиот развој.......
1488. Правилник за начинот и постапката
за избор во повисоко научно звање.....
1489. Правилник за начинот и постапката
за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачки кадри...........................................................
1490. Правилник за постапката и поблиските критериуми за софинансирање
на издавачката дејност.........................
1491. Правилник за начинот и постапката
за финансирање на научно- истражувачки проекти односно програми........
1492. Правилник за формата, содржината и
начинот на водењето на Регистарот
на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност................................
1493. Правилник за постапката и поблиските критериуми за предвремен избор
во научни звања....................................
1545. Правилник за содржината и формата
на дипломата, упатството за подготовка на додаток на дипломата и на
другите јавни исправи...........................
1594. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на
дипломата, упатството за подготовка
на додаток на дипломата и на другите
јавни исправи………………………….
1653. Правилник за формата и содржината
на образецот на легитимацијата на државниот просветен инспектор и овластениот просветен инспектор и начинот на нејзиното издавање и одземање
1654. Правилник за постапката и поблиските критериуми за финансирање и надзор на годишните програми за научноистражувачката дејност на субјектите
на научно-истражувачката дејност.......
1980. Календар за организација на учебната
2009/2010 година во основните училишта......................................................
1981. Календар за организација на учебната 2009/2010 година во јавните средни училишта...........................................
2729. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МАТЕМАТИКА за II
одделение...............................................
2730. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МАТЕМАТИКА за II
одделение...............................................

81/13

81/17
82/5

82/6

82/7

82/9

82/10

82/17

84/12

86/2

88/32

88/36

105/29

105/30

140/10

140/10
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2731. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МАТЕМАТИКА за II
одделение...............................................
2732. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно основно образование.................
2733. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно основно образование.................
2734. Решение за одобрување и употреба
на учебник по МАТЕМАТИКА за VI
одделение за осумгодишно основно
образование............................................
2735. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно основно образование................................................
2736. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ликовно образование
за VI одделение за осумгодишно основно образование.................................
2737. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно основно образование.................
2738. Решение за одобрување и употреба
на учебник по БИОЛОГИЈА за VI одделение за осумгодишно основно образование………………………………
2739. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ГЕОГРАФИЈА за VI
одделение за осумгодишно основно
образование............................................
2740. Решение за одобрување и употреба
на учебник по ГЕОГРАФИЈА за VI
одделение за осумгодишно основно
образование............................................
2741. Решение за одобрување и употреба
на учебник по БИОЛОГИЈА за VI одделение за осумгодишно основно образование................................................
2988. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водењето,
формата и содржината на педагошката евиденција и документација во
средните училишта................................
2989. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и
начинот на нивното водење..................

140/10

140/11

140/11

140/11

140/11

140/11

140/12

140/12

140/12

140/12

140/13

147/76

147/78
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3144. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката
и поблиските критериуми за финансирање и надзор на годишните програми за научно-истражувачката дејност на субјектите на научно-истражувачката дејност……………............
3145. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научноистражувачки проекти односно програми…………………………………….

149/72

149/73

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
Рег. бр.
Бр./стр.
4. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола............................................
1/4
127. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец
декември 2008 година ..........................
5/20
178. Објава за просечната месечна нето
плата по работник за месец декември
2008 година..........................................
6/51
187. Правилник за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на пресметкитe
до Министерството за финансии –
Управа за јавни приходи.......................
8/8
208. Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош на
мајка која родила четврто дете и потребната документација за остварување на ова право………………………..
9/8
307. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за водење на
евиденциите во областа на трудот.......
15/58
409. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец јануари 2009 година.........................................................
19/50
520. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јануари
2009.........................................................
24/36
658. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските
услови, критериуми и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче и на правото на родителски додаток за дете........
34/30

666. Правилник за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на детска
градинка..................................................
671. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец февруари 2009
година.....................................................
681. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Охрид..........
695. Објава за стапката на трошоците на
живот и исплата на платите за месец
февруари 2009 година...........................
767. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип........................................
828. Правилник за дополнување на Правилникот за формата, содржината и
начинот на поднесување на обрасците
на пријави за матичната евиденција....
855. Објава за просечната месечна плата по
работник за месец март 2009 година
864. Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје на вработените од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа........................
892. Објава за стапката на трошоците на

962.

1002.
1128.

1162.

1263.

1268.
1296.

живот и платите за месец март 2009
година......................................................
Решение за впишување на Здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита......................................
Објава за просечната месечна плата по
работник за месец април 2009 година....
Oбјава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец април 2009
година.....................................................
Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на
здруженија на граѓани од областа на
социјалната заштита..............................
Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на
здруженија на граѓани од областа на
социјалната заштита..............................
Објава за просечната месечна плата по
работник за месец мај 2009 година........
Правилник за минималните барања
за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на
ризик од експлозивни атмосфери........

35/2

35/23

37/7

38/32

43/4

46/33
48/21

50/3

52/28

56/5
58/3

65/12

67/30

71/50
71/55

74/11
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1329. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинциСкопје.....................................................
1330. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –
Струга.....................................................
1388. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец мај 2009 година.........................................................
1552. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец јуни 2009 година
1562. Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита......................................
1590. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец јуни 2009
година.....................................................
1718. Исправки на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење
на регистри на установи за деца („Сл.
весник на РМ“ бр. 19/06)......................
1929. Објава за просечната месечна плата по
работник за месец јули 2009 година.......
1964. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец јули
2009 година....................................................
1982. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување
на износот на средствата за исплата
на плати, составување на пресметките
и доставување на пресметките до Министерството за финансии – Управа
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2555. Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
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2631. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална
работа Демир Хисар.............................. 135/10
2717. Правилник за начинот, видот и бројот на стручните лица за давање на
грижа за сместените лица, просторните услови и опремата за живеење во
мал групен дом......................................
139/15
2718. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување
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2727. Објава за стапката на трошоците на
живот и платите за месец октомври
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2869. Решение за давање согласност на
Статутот на ЈУ Центар за социјална
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2969. Правилник за начинот за остварување на правото на постојана парична
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2980. Објава за просечната месечна плата
по работник за месец ноември 2009
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3002. Објава на стапката на трошоците на
живот и платите за месец ноември
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3424. Решение за давање согласност на
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Рег. бр.
Бр./стр.
2580. Правилник за содржината и начинот
на водење на Регистарот на копии на
библиотечни добра и за образецот на
сертификатот на копијата на библиотечното добро........................................
133/11
2581. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење евиденција на
библиотечниот фонд и на библиотечната документација...............................
133/13
МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Рег. бр.
Бр./стр.
88. Правилник за изменување и дополнувања на Правилникот за начинот,
постапката и поблиските критериуми
за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени
линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници и за формата и содржината на образецот на
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градби од прва и втора категорија, за
подрачја кои се вон планските опфати
на урбанистичките планови, а се во
согласност со Просторниот план на
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од урбанистичките планови.................
11/56
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345. Правилник за нормативи и технички
стандарди и здравствено-санитарни
услови за изградба и реконструкција
на гробиштата, на придружните објекти и на инфраструктурата................
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421. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
програмата за полагање на испитот за
добивање на сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен
сообраќај, формата и содржината на
уверението за положен испит и на
сертификатот..........................................
422. Правилник за изменување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за
вршење на одделни видови на превоз
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423. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
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1382. Правилник за начинот на вршење на
технички преглед и содржината на
извештајот на изведувачот за градби
за кои не е потребно издавање на одобрение за градење.................................
1655. Правилник за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината
на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост......
1673. Правилник за дополнување на Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација................................
1693. Правилник за изменување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за
вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата
и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови................................
1694. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на
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за продолжување на лиценцата за
автотакси превоз на патници................
1770. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање.................
2105. Правилник за техничките елементи
за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот
2199. Број на поединечни транспортни
дозволи по квоти со назнака кој вид
од нив се критични дозволи.................
2216. Исправка………………………….......
2742. Правилник за изменување и дополнувања на Правилникот за начинот,
постапката и поблиските критериуми
за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени
линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници и за формата и содржината на образецот на
дозволата и на возниот ред...................
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2816. Правилник за начинот и постапката
за издавање и одземање на лиценците
за проектирање на градби, ревизија на
проектна документација, управител
на градба, изведувач на градби, надзор на изградбата на градби и управител на одржување на објекти од прва,
втора и трета категорија, формата и
содржината на образецот на лиценците како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци.....................................
2817. Правилник за начинот и постапката
за издавање и одземање на овластувањата за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, инженер за изведба и надзорен инженер,
како и формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот за издадени и одземени овластувања..........
2870. Правилник за висината на надоместокот за добивање на лиценци...........
2871. Правилник за посебните услови за
планирање, проектирање, изградба и
реконструкција на аеродром................
2990. Правилник за формата и содржината
на барањето, потребната документација и образецот на Решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење...............
3146. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
програмата за полагање на испитот за
добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот
или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината
на уверението за положен испит и на
сертификатот професионална компетентност..................................................
3147. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
програмата за полагање на испитот за
добивање на сертификат за учество
на возачите во меѓународниот патен
сообраќај, формата и содржината на
уверението за положен испит и на
сертификатот..........................................
3240. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на одобрение и формата и содржината на образецот на одобрението за градење...
3241. Правилник за формата и содржината
на одобрението за употреба..................
3242. Правилник за формата и содржината
на барањето за измени во текот на изградбата и образецот на Решението за
одобрување на измените......................

142/26

142/45
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3243. Правилник за постапката за нострификација, содржината на писмениот
извештај, согласноста за нострификација и начинот на заверување на проектите од страна на комисија...............
153/38
3244. Правилник за содржината и обемот
на вршењето на ревизија на проектот
и начинот на заверката на ревидираниот проект од страна на ревидентот.. 153/40
3245. Правилник за начинот на издавање и
одземање на лиценцата за управител
за вршење на дејностите на управување со станбена зграда, како и формата и содржината на образецот на лиценцата...................................................
153/41
3337. Правилник за дополнување на Правилникот за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост............. 157/114
3460. Правилник за изменување на Правилникот за техничките елементи за
изградба и реконструкција на јавните
патишта и на објектите на патот..........
163/3
МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
11. Правилник за критериумите коишто
треба да се исполнат за добивање на
еколошка ознака за туристичко сместување………………………………...
2/16
346. Правилник за формата и содржината
на поканата за наплата на глобата во
мандатна постапка.................................
16/15
501. Листа на зони и агломерации за квалитет на амбиентниот воздух...............
23/23
698. Правилник за содржината и начинот
на водење, чување и одржување на
евиденцијата во Регистарот на отпад..
39/21
699. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за Програмата и начинот за полагање стручен испит за управител со отпад, образец на
уверение, како и висина и начин на
плаќање на надоместокот за полагање
на стручен испит за управител со отпад...........................................................
39/21
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847. Наредба за забрана за ставање во
употреба на ќеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во
продавници, магацини, складови, деловни простори, зелени пазари и посебни пазари каде што се врши трговија на мало на прехранбени производи и во продавници и киосци каде се
врши трговија на мало на ситни производи за лична потрошувачка............
865. Правилник за содржината на внатрешните и надворешните планови за
вонредни состојби, како и начинот на
нивното одобрување..............................
866. Правилник за формата и содржината
на елаборатот за заштита на животната средина, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на
регистарот за одобрени елаборати.......
963. Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за забрана за собирање заради користење и трговија на
автохтони самоникни габи-смрчки од
родовите morchella, verpa и ptichoverpa
1331. Национален план за управување со
отпад (2009 – 2015) на Република Македонија..................................................
1383. Правилник за условите кои треба да
ги исполнуваат депониите...................
1563. Правилник за висината на трошоците кога инспекцискиот надзор е извршен на барање на правно и физичко
лице и начинот на нивната наплата.....
1945. Правилник за висината на трошоците кога инспекцискиот надзор е извршен на барање на правно и физичко
лице и начинот на нивната наплата.....
1946. Правилник за издавање дозвола за
спроведување на научно истражување
во природата..........................................
1947. Правилник за издавање дозвола за
собирање на засегнати и заштитени
диви видови растенија, габи и животни и нивните делови..............................
2018. Правилник за мерките за заштита на
животната средина кои мораат да ги
преземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат
со искористените возила, нивните
компоненти и материјали, целите и
роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на потврдата за
преземање на возилото за уништување, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на
водење на евиденцијата........................

48/12

50/6

50/7

56/6

77/6
78/80

85/28

101/15

101/16

102/1

108/2
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2019. Правилник за деталната содржина и
начинот на подготвување на Националниот план за заштита на амбиентниот воздух...........................................
2020. Правилник за начинот на постапување со отпадните гуми, како и условите кои треба да ги исполнуваат правните и физички лица кои увезуваат
употребувани гуми................................
2021. Правилник за начинот на постапување со отпадот од титаниум диоксид,
начинот на вршење мониторинг и
формата, содржината и начинот на
доставување податоци..........................
2819. Исправка...............................................
2022. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање дозвола, како и формата и содржината на дозволата за вршење на дејност оператор
на инсталација за горење или согорување на отпад.........................................
2023. Правилник за деталната содржина и
начинот на подготвување на Програмата за намалување на загадувањето
и подобрувањето на квалитетот на
амбиентниот воздух..............................
2024. Правилник за количеството на биоразградливи состојки во отпадот што
смее да се депонира...............................
2818. Исправка...............................................
2025. Правилник за условите во поглед на
техничките средства и опремата за
вршење на дејноста отстранување на
отпад, како и условите и начинот за
обука и тренинг програма на вработените.........................................................
2026. Правилник за деталната содржина и
начинот на подготвување на Акциониот план за заштита на амбиентниот
воздух.....................................................
2154. Решение за формирање на Национален совет за заштита на природата…..
2217. Правилник за видовите и висината
на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на
проектот врз животната средина, кој
ги надоместува инвеститорот………...
2359. Правилник за граничните вредности
на емисии при горење и согорување
на отпад и условите и начинот на работа на инсталациите за горење и согорување.................................................
2360. Правилник за начинот, условите и
постапката за воспоставување и работење на мрежите, методологијата и начинот за мониторинг, како и условите,
начинот и постапката на доставување
на информациите и податоците од
мониторингот на состојбата во областа на бучавата......................................

108/13

108/14

108/16
142/57

108/19

108/31

108/32
142/56

108/33

108/36
113/13

116/7

123/36

123/56
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2542. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за постапување со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат инсталациите и објектите
за отстранување и за деконтаминација
на ПХБ, искористените ПХБ и начинот на означување на опремата којашто содржи ПХБ...................................
130/74
2644. Правилник за Програмата и начинот
на полагање на стручниот испит за
вршење на работите на управител со
отпад, образецот на уверението за управител со отпад, како и висината и
начинот на плаќање на надомeстокот
за полагање на стручниот испит.......... 137/33
2696. Правилник за содржината и начинот
на преносот на податоците и информациите за состојбите во управувањето
со квалитетот на амбиентниот воздух
138/29
2697. Правилник за методологијата за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух............................................
138/31
3009. Правилник за содржината и начинот
на подготвување на информациите и
на картографските прикази за активностите за мониторинг на водите........
148/8
3010. Правилник за содржината и начинот
на подготвување на плановите за управување со речните сливови............... 148/11
3011. Правилник за содржината и начинот
на подготвување на Програмата на
мерки....................................................... 148/15
3012. Правилник за методологијата за проценката на речните сливови.................
148/18
3013. Правилник за методологијата за содржината, начинот и постапката за
изработката, ревидирањето и ажурирањето на водостопанската основа на
Република Македонија.......................... 148/39
3014. Правилник за содржината на информациите неопходни за спроведување
на оценувањето на ризикот како резултат на намерното ослободување на
генетски модифицираните организми
соодветни за карактерот на внесениот
организам и животната средина.......... 148/131
3461. Правилник за содржината на планот
за итни мерки.........................................
163/3

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Рег. бр.
Бр./стр.
1092. Решение од Министерството за локална самоуправа...................................
64/95
1948. Правилник за Методологијата за
изработка на планските документи за
регионален развој..................................
102/7
1949. Правилник за постапката и Методологијата за оценувањето на предлогпроекти................................................... 102/12
МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА УПАТУВАЊЕ ЛИЦА ОД
РМ ВО МЕЃУНАРОДНИ МИСИИ И
МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ЗА УПАТУВАЊЕ НА ЛИЦА ВО
МЕЃУНАРОДНИ МИСИИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Рег.бр.
Бр./стр.
308. Деловник за работа на Меѓуресорската комисија за спроведување на политиката за упатување лица од Република Македонија во меѓународни мисии
и меѓународни организации и за упатување на лица во меѓународни мисии и
меѓународни организации......................
15/66
KOМИСИЈА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Рег. бр.
Бр./стр.
12. Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на Регистер на
единствена евиденција на прекршоците, изречените прекршочни глоби
(санкции), склучени спогодби за посредување и донесените одлуки од страна на Комисијата за хартии од вредност и начинот на пристап до информациите од Регистерот............................
2/26
94. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
4/9
95. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
4/9
96. Решение за давање одобрение за основање на друштво за управуавње со
фондови...................................................
4/9
97. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...........
4/10
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98.

99.
100.
101.

102.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...........
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...........
Заклучок од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение за давање дозвола за работење на брокер...........................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................

4/10
4/11
4/11

4/11
4/12
8/10
8/10
8/10
8/11
8/11
8/12
8/12
12/77
12/78
12/78
12/79
12/79
12/79
12/80
12/80
12/81
12/81
12/81
12/82
12/82
12/83
12/83
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283. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
284. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
285. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
286. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
287. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
288. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
289. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
290. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
291. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
292. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
293. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
294. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
309. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
310. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
311. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
312. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
313. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
314. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
315. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
316. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
317. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
318. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
319. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
320. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
321. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
322. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
323. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
324. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................

12/83
12/84
12/84
12/85
12/85
12/85
12/86
12/86
12/87
12/87
12/87
12/88
15/71
15/71
15/72
15/72
15/72
15/73
15/73
15/74
15/74
15/75
15/75
15/75
15/76
15/76
15/76
15/77
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325. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
326. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
327. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
424. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
425. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...........
426. Решение за одбивање на барањето за
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на
приватна понуда.....................................
441. Решение за давање дозвола за работење
на брокер.........................................................
442. Решение за изменување на Решението бр. 07-72/9 од 04-04-2008 година
за давање дозвола за работење на
брокерска куќа.......................................
443. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
444. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
445. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
446. Решение за давање дозвола за работење
на брокер..................................................
447. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
448. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
449. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на
налози („Службен весник на РМ“ бр.
6/2007).....................................................
450. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин на
потврдување на прифаќањето на налог за тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 6/2007)........................
557. Решение за одбивање на барањето за
давање одобрение за продажба на
сопствени акции по пат на приватна
понуда.....................................................
667. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
668. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
669. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
713. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................

15/77
15/78
15/78
20/65

20/65

20/66
21/95

21/95
21/96
21/96
21/97
21/96
21/97
21/97

21/97

21/98

29/60
35/19
35/20
35/20
40/6

714. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
715. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
791. Решение за давање дозвола за работење на брокер...........................................
792. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник............
793. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
инвестициски фондови и начинот на
утврдување на идентификацискиот
број на инвестицискиот фонд..............
913. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
914. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
915. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
987. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................
1020. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1021. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1022. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1023. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1024. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1093. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1094. Тарифник за дополнување на Тарифникот за утврдување на висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност....................
1124. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1125. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1163. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1195. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1196. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1197. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1198. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1199. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1200. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1201. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................

40/6
40/6
44/11
44/11

44/12
53/52
53/52
53/53
57/3
60/2
60/2
60/2
60/3
60/3
64/95

64/96
65/10
65/10
67/30
69/15
69/15
69/15
69/15
69/16
69/16
69/16
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1202. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1265. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на
приватна понуда....................................
1403. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...........
1564. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...........
1565. Решение за изменување на Решението бр. 07-2092/14 од 3.10.2007 година
за давање дозвола за работење на брокерска куќа.............................................
1566. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1595. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1596. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1597. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1598. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1599. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
инвестициски фондови и начинот на
утврдување на идентификацискиот
број на инвестицискиот фонд...............
1624. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1625. Решение за давање дозвола за работење на брокер...........................................
1626. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник............
1627. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1771. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1772. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1773. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1774. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1775. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1776. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1777. Решение од Комисијата за хартии од
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1778. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1779. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
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1780. Решение од Комисијата за хартии од
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1781. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1782. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1783. Решение од Комисијата за хартии од
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1784. Решение од Комисијата за хартии од
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1785. Решение од Комисијата за хартии од
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1786. Решение од Комисијата за хартии од
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1787. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1788. Решение од Комисијата за хартии од
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1789. Решение од Комисијата за хартии од
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1790. Решение од Комисијата за хартии од
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1791. Решение од Комисијата за хартии од
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1792. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1793. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1794. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1795. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1816. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1817. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1818. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1819. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1820. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1821. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1822. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1823. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1824. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1825. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1826. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1827. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
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1828. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1829. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1830. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1831. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1839. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1840. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1841. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1842. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1843. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1844. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1845. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1846. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1847. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1848. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1949. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1950. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1951. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1952. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
1953. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2116. Решение за давање дозвола за работење на брокер..........................................
2117. Решение за давање дозвола за работење на брокер...........................................
2118. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................
2119. Решение за давање дозвола за работење на брокер...........................................
2120. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник............
2121. Правилник за утврдување на нето
вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд..........................................
2155. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................
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94/192
95/29
95/29
95/29
95/30
95/30
95/30
95/31
95/31
95/32
95/32
95/32
95/33
95/33
95/34
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111/4
111/4
111/5
111/5

111/5
113/13

2156. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2157. Заклучок од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2200. Правилник за кадровска, техничка и
организациона оспособеност потребни
за основање и работа на друштво за
управување со инвестициски фондови...
2201. Правилник за начинот, постапката и
видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски
фондови да ги пренесе на трети лица..
2218. Правилник за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување
на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната
банка........................................................
2219. Правилник за начин и постапка за
вршење контрола и надзор на работењето од страна на Комисијата за хартии од вредност над инвестициските
фондови, друштвата за управување со
инвестициските фондови и депозитaрните банки………………………….
2308. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2309. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2310. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2311. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2312. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2313. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2314. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2329. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2330. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2331. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2332. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2333. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2334. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2335. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2401. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..........
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2451. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2452. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2453. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2454. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2455. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2456. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2457. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2458. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2459. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2460. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2461. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2462. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2463. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2464. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2465. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2466. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2467. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2468. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2469. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2470. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2471. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2472. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2473. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2474. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2475. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2476. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2477. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2478. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
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2479. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2480. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2481. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2482. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2483. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2512. Решение за давање одобрение за
издавање на долгорочни хартии
од вредност по пат на приватна
понуда...........................................
2556. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2557. Решение за давање дозвола за работење на брокер...........................................
2602. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2603. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2604. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2605. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...........
2606. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2607. Правилник за постапка, услови и начин за припојување на отворени инвестициски фондови..............................
2608. Заклучок од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2719. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2720. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2721. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2722. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2723. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2724. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2725. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2906. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2907. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...
2908. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
2909. Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
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2910. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 144/14
2911. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 144/14
3192. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 150/51
3193. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 150/51
3194. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 150/51
3195. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 150/52
3246. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 153/43
3247. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 153/43
3248. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 153/43
3249. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 153/43
3250. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 153/44
3251. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на
јавна понуда........................................... 153/44
3252. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 153/45
3253. Правилник за формата, содржината,
начинот на водење на Регистарот на
удели во отворениот инвестициски
фонд и објавување на податоците од
регистарот на удели............................... 153/45
3254. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање на одобрение за избор на Депозитарна банка.....
153/46
3255. Правилник за дозволени вложувања,
ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворен фонд...... 153/50
3256. Правилник за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување
на членови на Управниот одбор односно извршни членови на Одборот
на директори на Друштво за управување со инвестициски фондови...........
153/51
3257. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на
хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 6/2007)................................. 153/53
3338. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 157/114
3339. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................. 157/115

3340. Решение од Комисијата за хартии од
вредност.................................................
3341. Правилник за формата и содржината
на проспектот на отворен и затворен
инвестициски фонд................................
3342. Правилник за формата и содржината
на скратената форма на проспектот
на отворен инвестициски фонд...........
3343. Правилник за формата и содржината
на барањето за добивање одобрение
за организирање на отворен инвестициски фонд..............................................

157/115

157/115

157/146

157/149

УПРАВА
ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
Рег. бр.
Бр./стр.
670. Национална сортна листа..................
35/21
3423. Национална сортна листа.................... 161/186
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
120. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 195/2008 од
24 декември 2008 година......................
5/15
347. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 46/2008 од 14
јануари 2009 година...............................
16/20
348. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 124/2008 од
14 јануари 2009 година.........................
16/22
349. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 144/2007 од
14 јануари 2009 година..........................
16/25
359. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 145/2008 од 20
јануари 2009 година...............................
17/2
360. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 147/2008 од 20
јануари 2009 година...............................
17/2
361. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 177/2008 од 14
јануари 2009 година...............................
17/5
427. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.87/2008 од 4
февруари 2009 година..........................
20/66
428. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.148/2008 од 4
февруари 2009 година............................
20/67
429. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.175/2008 од 4
февруари 2009 година............................
20/68
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502. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 152/2008 од 11 февруари 2009 година.......................................
503. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 153/2008 од 11 февруари 2009 година.......................................
504. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 200/2008 од 11 февруари 2009 година.......................................
558. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 135/2008 од
18 февруари 2009 година.......................
649. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 154/2008 од
25 февруари 2009 година......................
650. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија
716. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 165/2008 од 11 март
2009 година..............................................
747. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 149/2008 од 11 март
2009 година..............................................
748. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 184/2008 од 11 март
2009 година..............................................
805. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 71/2008 од 25 март
2009 година..............................................
806. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 119/2008 од 18 март
2009 година..............................................
807. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 199/2008 од 18 март
2009 година..............................................
829. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 160/2008 од 1
април 2009 година.................................
830. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 160/2008-1 од
1 април 2009 година..............................
848. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 179/2008 од 8
април 2009 година.................................
849. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 212/2008 од 1
април 2009 година.................................
850. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 244/2008 од 1
април 2009 година.................................
916. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 63/2008 од 8
април 2009 година.................................
917. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија

23/26

23/27

23/28

29/60

33/13
33/17

40/7

42/102

42/103

45/7

45/10

45/12

46/33

46/34

48/13

48/14

48/16

53/53
53/55
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918. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 202/2008 од
15 април 2009 година.............................
919. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 234/2007 од 8
април 2009 година..................................
964. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 169/2008 од 15 април
2009 година..............................................
965. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 180/2008 од 15 април
2009 година..............................................
966. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 218/2008 од 22 април
2009 година..............................................
1025. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 213/2008 од
22 април 2009 година.............................
1026. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија……
1053. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 251/2008 од 29 април
2009 година..............................................
1054. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 233/2008 од 6
мај 2009 година......................................
1067. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 173/2008 од 29 април
2009 година....................................................
1068. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија, У.бр. 9/2009 од 13 мај 2009
година......................................................
1069. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 200/2008 од
13 мај 2009 година................................
1178. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 201/2008 од
13 маj 2009 година................................
1179. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија
1203. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 209/2008 од
20 маj 2009 година.................................
1323. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.219/2008 од 3
јуни 2009 година..................................
1494. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 171/2008 од
24 јуни 2009 година..............................
1495. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 234/2008 од
24 јуни 2009 година...............................
1567. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 178/2008 од
24 јуни 2009 година...............................

53/55

53/57

56/6

56/7

56/8

60/3
60/7

62/77

62/78

63/8

63/9

63/11

68/6
68/10

69/17

76/39

82/18

82/20

85/29
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1656. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 226/2008 од 1
јули 2009 година....................................
1674. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 75/2009 од 8
јули 2009 година...................................
2245. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 163/2008 од
16 септември 2009 година.....................
2246. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 231/2008 од
16 септември 2009 година.....................
2247. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 239/2008 од
16 септември 2009 година....................
2248. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 1/2009 од 16
септември 2009 година.........................
2249. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 2/2009 од 9
септември 2009 година.........................
2336. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.218/2007 од
23 септември 2009 година...................
2337. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.11/2009 од 23
септември 2009 година.......................
2402. Решение од Уставниот суд на Република Македонија......................................
2558. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 64/2009 од 7
октомври 2009 година...........................
2775. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 42/2009 од 4
ноември 2009 година.............................
2776. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 156/2009 од 4
ноември 2009 година...........................
2872. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.116/2009 од 11
ноември 2009 година.............................
2873. Издвоено мислење на судија на
Уставниот суд на Република Македонија........................................................
2991. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 61/2009 од 25
ноември 2009 година.............................
2992. Издвоено мислење на претседателот
на Уставниот суд на Република Македонија......................................................
2993. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија
2994. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 85/2009 од 2
декември 2009 година.........................

88/42

89/12

3344. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 21/2009
од 9 декември 2009 година................... 157/151
3345. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 151/2009 од
16 декември 2009 година...................... 157/153
3346. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија 157/155

117/30

117/31

117/33

117/34

117/38

122/56

122/56
126/28

131/75

141/35

141/37

143/24

143/27

147/83

147/85
147/86

147/87

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
451. Деловник за измена и дополнување
на Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/98)...............................
21/99
СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
103. Одлука за избор на претседател на Апелационен суд Штип.......................................
4/12
104. Решение од Судскиот совет на Република Mакедонија...................................
4/12
105. Решение од Судскиот совет на Република Mакедонија...................................
4/12
106. Решение од Судскиот совет на Република Mакедонија...................................
4/12
107. Решение од Судскиот совет на Република Mакедонија...................................
4/13
108. Решение од Судскиот совет на Република Mакедонија...................................
4/13
109. Решение за спроведување на избор на
член на Судскиот совет на Република
Македонија од редот на судиите кои не
се мнозинство во Република Македонија
4/13
209. Решение од Судскиот совет на Република Македонија……………...............
9/8
210. Решение од Судскиот совет на Република Македонија……………….........
9/8
362. Одлука за избор на претседател на
Судскиот совет на Република Македонија..........................................................
17/6
363. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република
Македонија.............................................
17/6
376. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..................................
18/3
514. Решение од Судскиот совет на Република Македонија………............................
24/17
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515. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.........................................
688. Решение на Судскиот совет на Република Македонија....................................
700. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
701. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
717. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.......................................
768. Решение за исправка на Одлука бр.
07-2407/1 од 3.12.2008 година..............
851. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
988. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
989. Решение од Судскиот совет на Република Македонија..............................
1027. Одлука за избор на судија на Врховен
суд на Република Македонија………..
1028. Одлука за избор на судии на Управен
суд Скопје...............................................
1029. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд во Битола..........................
1030. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје I – Скопје.............................
1031. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 2 – Скопје......................
1032. Одлука за избор на претседател на
Основeн суд Тетово...............................
1033. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Кичево..........................
1034. Одлука за избор на судии поротници
на Апелациониот суд Битола………....
1055. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Охрид...........................
1070. Оглас за избор на судии во судовите
на Република Македонија.....................
1071. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1135. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Гевгелија......................
1180. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1181. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1266. Оглас за избор на претседател на Основен суд Штип......................................
1384. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1440. Решение од Судскиот совет на Република Македонија....................................
1441. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
1461. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд Скопје................................

24/18
38/20
39/22
39/22
40/9
43/4
48/18
57/3
57/3
60/8
60/9
60/9
60/9
60/9
60/9
60/10
60/11
62/79
63/12
63/12
66/67
68/11
68/11
71/55
78/90
80/63
80/63
81/18
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1462. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд Штип.................................
1463. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Куманово..........................
1464. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Ресен.................................
1465. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Крушево............................
1568. Одлука за избор на судија на Основен суд Гостивар....................................
1569. Одлука за избор на судии на Основен
суд Прилеп..............................................
1570. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје II – Скопје............................
1571. Одлука за избор на судија на Основен суд Битола........................................
1572. Одлука за избор на судии на Основен
суд Охрид................................................
1573. Одлука за избор на судии на Основен
суд Скопје I – Скопје.............................
1574. Одлука за избор на судија на Основен суд Тетово.......................................
1575. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Битола................................
1576. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македониjа.....
1577. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Скопје I – Скопје.............
1578. Оглас за избор на судии на Основен
суд Велес.................................................
1579. Оглас за избор на судии на Основен
суд Куманово..........................................
1580. Оглас за избор на судии на Основниот суд Тетово..........................................
1581. Оглас за избор на судиja на Основен
суд Гостивар...........................................
1600. Оглас за избор на судии на Врховен
суд на Република Македонија..............
1675. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
2106. Одлука за избор на судија на Основен суд Велес..........................................
2107. Одлука за избор на судии на Основен
суд Куманово..........................................
2108. Одлука за избор на судии на Основен
суд Тетово...............................................
2109. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Струга..........................
2186. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република
Македонија.............................................
2187. Одлука за избор на судии поротници
на Основен суд Струга..........................
2188. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................

81/18
81/18
81/18
81/19
85/30
85/30
85/30
85/30
85/31
85/31
85/31
85/31
85/31
85/32
85/32
85/32
85/33
85/33
86/11
89/13
110/118
110/118
110/118
110/118

114/160
114/160
114/160
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2189. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.................................... 114/160
2190. Оглас од Судски совет на Република
Македонија............................................. 114/160
2191. Оглас од Судски совет на Република
Македонија............................................. 114/160
2361. Решение од Судскиот совет на Република Македонија...................................
123/62
2362. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.................................... 123/62
2543. Одлука за избор на судии поротници
на Апелациониот суд Гостивар............ 130/75
2582. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................ 133/16
2777. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија..... 141/38
2778. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје................................. 141/38
2779. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Штип................................... 141/38
2780. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Радовиш............................ 141/39
2781. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Свети Николе................... 141/39
2782. Одлука за избор на претседател на
Основен суд Гостивар........................... 141/39
2783. Решение на Судскиот совет на Република Македонија.................................... 141/39
2820. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија 142/66
2821. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката
и начинот за утврдување нестручно и
несовесно вршење на судиската функција.......................................................... 142/67
2822. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката
на дисциплинска одговорност на судиите....................................................... 142/69
2995. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................ 147/90
СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ
Рег. бр.
Бр./стр.
350. Измена и дополнување на Деловникот за работа на Судски буџетски совет............................................................
16/26
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
180. Обрасци бр. 1А, 1Б, 1В и 1Г од Државната изборна комисија....................
7/4

211. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија Теарце……………………………….....….
212. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија
Сарај…………..………………….....…
213. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија
Осломеј……………….…………........
214. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија
Липково………………………………...
215. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија
Желино………………………………....
216. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија Гостивар………………………………......
217. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија
Врапчиште……………………………..
218. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија Брвеница………………………………......
219. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија Тетово…………………………………......
220. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици
на Општинската изборна комисија Боговиње……………………………….....
229. Одлука за изменување на Одлуката
за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските
изборни комисии....................................
266. Одлука за изменување на Одлуката
за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските
изборни комисии....................................
267. Исправка на Одлуката за изменување
на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии („Службен
весник на РМ“ бр. 10/08).......................
296. Обрасци бр. 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б,
3В, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А,
7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В од Државната изборна комисија....................

9/8

9/9

9/9

9/9

9/9

9/10

9/10

9/10

9/10

9/11

10/5

12/77

12/77

13/2
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328. Обрасци бр. 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б,
3В, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А,
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2195. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со
биогориво................................................
2196. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност
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за греење и тарифни ставови за регулиран период на Топлификација АДСкопје.....................................................
3367. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и тарифни ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на снабдување центар ДООЕЛ Скопје.................
3368. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и тарифни ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на снабдување Исток ДООЕЛ – Скопје...............
3369. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход и тарифни ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на снабдување Запад ДООЕЛ - Скопје................
3370. Одлука за одобрување на регулиран
максимален приход за производство,
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење и тарифни
ставови за 2010 година на Скопје Север АД-Скопје........................................
3396. Правилник за начин и услови за регулирање на цени на геотермална
енергија...................................................
3426. Правилник за начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција
и снабдување со природен гас..................
3447. Правилник за услови за снабдување
со електрична енергија..........................

Страна 113

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

157/197

157/198

157/199

157/199

157/200

157/201

157/201

158/45

161/193
162/8

Рег. бр.
Бр./стр.
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на подготвување на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места............................ 142/113
2837. Правилник за начинот на вршење
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43/48
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и техничка контрола на одржувањето
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промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови...............................................
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1275. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања
на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на
техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација..................................
73/26
1695. Правилник за начинот на вршење на
превоз за сопствени потреби, како и
посебните условите во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и
уредно работење...................................
90/31

2315. Правилник за стручно оспособување,
проверки, дозволи и овластувања на
пилоти на хеликоптери..........................
2406. Правилник за правилата и постапките
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126/29

АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ
Рег. бр.
Бр./стр.
110. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 2 (две) одобрениja за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег
1720-1785 MHz/1815-1880 MHz...........
4/13
111. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1800-1805 MHz
4/15
112. Одобрение од Агенцијата за електронски комуникации.............................
4/16
256. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од
третата генерација (3G)........................
11/58
364. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви........................................
17/6
1663. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од
третата генерација (3G)........................
88/47
2204. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви........................................ 115/10
2875. Правилник за содржината и формата
на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација
143/28
2876. Правилник за доделување на броеви
и серии на броеви од Планот за нумерација...................................................... 143/38
2877. План за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.................................... 143/46
3227. Одлука за распишување на повторен
јавен тендер за доделување на 2 (две)
одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни
мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)........... 152/13
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АГЕНЦИЈА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
924. Правилник за изменување на Правилникот за обука, преквалификација
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Република Македонија..........................
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7/32
196. Исправка на Одлуката за утврдување
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на Македонија........................................
1667. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.......................
1858. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на
товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.......................
1859. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на
Листата на лекови кои паѓаат на товар
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...................................
1968. Одлука за поништување на Одлуката
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни
цени на лекови кои се на Листата на
лекови кои паѓаат на товар на Фондот
за здравствено осигурување на Македонија......................................................
2222. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување……......
2563. Одлука за утврдување на референтни
цени за превоз на дете во странство во
болничката здравствена заштита…......
2564. Одлука за изменување и 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 здравствено осигурување
на Македонија…………………………

73/37

74/14

84/46

88/57

88/58

95/40

95/42

104/24

116/46

131/82

131/82

2565. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на
товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија………….......
2566. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала……………...
2726. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...............
2743. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
постапката и поблиските критериуми
за утврдување на привремена спреченост за работа поради болести повреда или потреба за нега на болен член
од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за
работа во зависност од видот на болеста и повредата......................................
2744. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.................
2879. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на
листата на лекови кои паѓаат на товар
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...................................
3398. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката
здравствена заштита за акутни случаи
3399. Правилник за утврдување на критериуми и постапка за одредување на
референтни цени на лекови..................
3400. Правилник изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на
избран лекар...........................................

131/82

131/83

139/23

140/13

140/14

143/52

158/79

158/97

158/99

АДВОКАТСКА КОМОРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
2997. Одлука за измена и дополнување на
Тарифата за награда и надоместок на
трошоците за работа на адвокатите..... 147/93
3228. Тарифа за награда и надоместок на
трошоците за работа на адвокатите
(Пречистен текст).................................. 152/14

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2009

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
399. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот............................................................
19/48
400. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот............................................................
19/48
401. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот............................................................
19/48
402. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот............................................................
19/49
403. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот............................................................
19/49
404. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот............................................................
19/49
405. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот............................................................
19/49
406. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот............................................................
19/49
407. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот............................................................
19/50
408. Решение за определување на денот за
отзапочнување со работа на извршителот........................................................
19/50
541. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот…………………………………….... 26/160
550. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот
28/112
679. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот
36/4
784. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот
43/49
2634. Решение за определување на денот за
отпочнување со работа на извршителот........................................................... 135/31
АКАДЕМИЈА
ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ
Рег. бр.
Бр./стр.
631. Правилник за текот и начинот на одвивање на практичниот дел од почетната обука, за правата и обврските на
кандидатите за судии и јавни обвинители и за менторите...............................
32/57

Страна 123

979. Јавен оглас за прием на кандидати за
следење на Програмата за почетна
обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2009/2010 година....
980. Програма за полагање приемен испит
во Академијата за обука на судии и
јавни обвинители на Република Македонија за 2009 година............................
1127. Одлука од Академијата за обука на
судии и јавни обвинители.....................
2252. Правилник за почетокот, редот и
дисциплината, дисциплинската одговорност и други права и обврски на
кандидатите за почетната обука во
Академијата……………………………

56/13

56/14
65/12

117/39

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
840. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на
бројот на државни службеници и на
други работници во Јавното обвинителство на Република Македонија.......
47/4
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
2286. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на
бројот на државни службеници и на
други работници во Јавното обвинителство на Република Македонија....... 119/128
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I
- СКОПЈЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
3401. Список на вешти лица во Основниот
суд Скопје I – Скопје............................. 158/100
ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА
Рег. бр.
Бр./стр.
2287. Список на постојани судски вештаци
во Основен суд Битола.......................... 119/129

Страна 124

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2009

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
1589. Список на постојани судски вештаци
во Основен суд Гевгелија.....................
85/35
ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО
Рег. бр.
Бр./стр.
1152. Список на вештаци во Основен суд
Крушево..................................................
66/83
ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО
Рег. бр.
Бр./стр.
1863. Листа за дополнување и ажурирање
на Листата на постојани вештаци во
Основен суд Неготино...........................
95/96
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП
Рег. бр.
Бр./стр.
3197. Список на постојани вешти лица во
Основен суд Прилеп.............................. 150/53
ОСНОВЕН СУД ВО СВЕТИ
НИКОЛЕ
Рег. бр.
Бр./стр.
2920. Решение за постојани судски вештаци во Основниот суд во Свети Николе 144/19
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА
Рег. бр.
Бр./стр.
728. Дополнителен список на вешти лица
по објава Су.бр.246/08 од 05.05.2008
година.....................................................
40/24
ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД
Рег. бр.
Бр./стр.
2745. Решение за постојани судски вештаци во Основниот суд Охрид.................. 140/14
ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП
Рег. бр.
Бр./стр.
3027. Решение од Основниот суд во Штип.. 148/137

НОТАРСКА КОМОРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
377. Решение за почеток со работа на именуваните нотари.....................................
18/4
ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
1952. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за облиците на
стручното усовршување, критериумите
за распоредување на облиците и бодовите за обновување на лиценцата за работа
на здравствените работници со високо
образование од областа на фармацијата... 102/31
1953. Правилник за начинот на утврдување на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата................................
102/31
2567. Одлука од Фармацевтската комора на
Македонија............................................. 131/83
ЛЕКАРСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег. бр.
Бр./стр.
1210. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на
издавање, продолжување, обновување
и одземање на лиценца за работа.........
69/28
1211. Правилник за начинот на утврдување на трошоците за спроведување на
постапките за издавање, продолжување и обновување на лиценците............
69/28
1212. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за облиците,
критериумите и распоредување на облиците и бодовите на стручното усовршување за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината...................................
69/29
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
Рег. бр.
Бр./стр.
223. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на службеното
гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2009 година…….....
9/12

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2009

224. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на Регистарот
на прописи на Република Македонија
за 2009 година…………………………
1550. Одлука за утврдување на цената за
објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило
„Службен весник на Република Македонија“...................................................
3149. Одлука за утврдување на цената на
годишната претплата на службеното
гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2010 година.............
3150. Одлука за утврдување на цената на
Годишната претплата на Регистарот
на прописи на Република Македонија
за 2010 година........................................

9/12

3028. Одлука за одземање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност........ 148/139
3029. Одлука за одземање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност........ 148/140
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

84/46

149/75

149/75

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
16. Исправка на Одлуката од Советот за
радиодифузија на Република Македонија……………………………………....
183. Правилник за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време
на изборна кампања.....................................
432. Одлука од Советот за радиодифузија
на Република Македонија.......................
433. Одлука од Советот за радиодифузија
на Република Македонија.......................
542. Заклучок од Советот за радиодифузија на Република Македонија...................
1166. Одлука за изменување на Одлуката за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит), бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година („Сл. весник на РМ” бр. 104/2008).
2944. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит)............................................................
2945. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел)
на локално ниво.......................................
2946. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на локално ниво
2947. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна радиодифузна установа - за радио на локално
ниво (Битола)...........................................

Страна 125

Бр./стр.

2/31

7/32
20/70
20/71
26/160

67/35

145/45

145/46

145/47

145/49

Рег.бр.
Бр./стр.
868. Одлука за избор на јавни обвинители
во јавните обвинителства без ограничување на траење на мандатот...............
50/12
869. Оглас за избор на јавни обвинители.....
50/12
891. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител......................................
52/28
945. Оглас за избор на јавни обвинители.....
54/17
1472. Одлука за избор на јавен обвинител во
Јавното обвинителство без ограничување на траење на мандатот...................
81/21
1473. Одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во
Скопје.......................................................
81/21
1474. Одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во
Битола.......................................................
81/22
1475. Одлука за избор на јавни обвинители
во Вишото јавно обвинителство во
Скопје.......................................................
81/22
1476. Одлука за избор на јавни обвинители
во Јавното обвинителство на Република Македонија..........................................
81/22
1477. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основните јавни обвинителства.......
81/22
1478. Одлука за избор на јавни обвинители
во Основните јавни обвинителства.......
81/23
1479. Оглас за избор на јавни обвинители....
81/23
1637. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
87/27
1696. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
90/68
1697. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
90/68
1698. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
90/68
1699. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
90/69
1700. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
90/69
1701. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
90/69
1702. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
90/69
1703. Одлука за избор на јавни обвинители
во јавните обвинителства без ограничување на траење на мандатот...............
90/70
1704. Одлука за определување на бројот на
јавни обвинители.....................................
90/71

Страна 126

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РЕГИСТАР ЗА 2009

1705. Оглас за избор на јавен обвинител.......
1874. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..........................................
2033. Оглас за избор на јавни обвинители....
2146. Одлука за избор на јавни обвинители
во основните јавни обвинителства…....
2705. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија..............
2706. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија..............
2840. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија..............

90/72
96/182
108/40

163/7

112/44
138/66
138/67
142/143

СОВЕТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА
Рег.бр.
Бр./стр.
785. Деловник на Советот за судска
служба..................................................
43/49
ДИРЕКЦИЈА
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
Рег. бр.
3376. Правилник за содржината на Програмата за радијациона заштита, планот за
радијациони вонредни настани и програмата за обезбедување на квалитет и
контрола на сигурност............................
3377. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за издавање
на дозволата за вршење на дејност со
извори на јонизирачко зрачење, формата и содржината на образецот на
дозволата и за начинот и постапката за
издавање на дозволата............................
3448. Правилник за видовите на обуки и содржината на програмата за обука на
одговорните лица за радијациона заштита и на лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење.....................
3449. Правилник за критериуми за изземање на извор на јонизирачко зрачење и
исклучување на изложеност на дефиниран извор од контрола........................
3450. Правилник за категоризација на извори на јонизирачко зрачење и за категоризација на радиоактивен и нуклеарен
материјал..................................................
3451. Правилник за категоризација на радијациони и нуклеарни закани...................
3452. Правилник за максимално дозволени
граници на испуштање на радиоактивни материи во животната средина, начин на вршење мониторинг, водење
евиденција и поднесување извештаи....

3466. Правилник за максимално дозволени
количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба..............

Бр./стр.

157/213

157/214

162/21

162/28

162/41
162/46

162/47

ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Рег.бр.
Бр./стр.
2979. Упатство за престанување на важењето на Упатството за начинот на работа
и одлучување на регионалните штабови за заштита и спасување...................... 146/75
ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ
Рег.бр.
Бр./стр.
693. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност
и заштита на обработката на личните
податоци...................................................
38/27
694. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор...................................
38/32
КОМИСИЈА
ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Рег.бр.
174. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
175. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
176. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
177. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
459. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата….....................................
460. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата….....................................
461. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата….....................................
462. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата….....................................
463. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата….....................................
660. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
661. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
662. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

Бр./стр.
6/50
6/50
6/51
6/51
21/101
21/101
21/102
21/102
21/103
34/31
34/31
34/31
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946. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
947. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
948. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
954. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
995. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
1299. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
1300. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
1301. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
1638. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
1639. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
1640. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
1641. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
1642. Одлука од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
2841. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
2842. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
2998. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
2999. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
3000. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................
3001. Решение од Комисијата за заштита на
конкуренцијата.........................................

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

54/18
54/19

Страна 127

Рег.бр.

Бр./стр.

1914. Договор за меѓуопштинска соработка..

99/56

54/19
55/4
57/5
74/15
74/15
74/15
87/27

ЗДРУЖЕНИЕ
ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ
МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП НА РМ
Рег.бр.
Бр./стр.
1480. Правилник за измени и дополнување
на Правилникот за распределба на авторските надоместоци.............................
1481. Правилник со тарифа за измени и дополнување на Правилникот со тарифа
за користење авторски музички дела.....

81/24

81/27

87/27
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО
87/27
87/28
87/28
142/144
142/144
147/93
147/93
147/94
147/94

КОМИСИЈА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ
Рег.бр.
Бр./стр.
1800. Одлука за содржината и формата на писмената изјава утврдена во член 6 од Законот за определување дополнителен услов
за вршење на јавна функција.......................
93/26
1801. Одлука за објавување на известување
за датумот од кој почнува да тече рокот за поднесување на заверена писмена изјава....................................................
93/28

Рег.бр.
Бр./стр.
197. Решение за изменување на Решението
за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата 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 чапункари.
8/14
663. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата 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 чапункари. 34/32
943. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на
живи домашни и диви свињи, семе за
вештачко осеменување, јајни клетки и
ембриони по потекло од домашни и
диви свињи од сите земји, заради спречување на внесување на болеста инфлуенца кај свињи...................................... 54/16
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996. Решение за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии...................................
57/5
1109. Решение за престанување на важење
на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку
територијата на Република Македонија
на живи домашни и диви свињи, семе
за вештачко осеменување, јајни клетки
и ембриони по потекло од домашни и
диви свињи од сите земји, заради спречување на внесување на болеста инфлуенца кај свињи...................................... 64/100
1983. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз во
Република Македонија на животни,
производи, суровини и отпадоци од
животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни
спонгиоформни енцефалопатии............. 105/32
3196. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз во
Република Македонија на животни,
производи, суровини и отпадоци од
животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни
спонгиоформни енцефалопатии............. 150/52

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И
УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД
Рег.бр.
Бр./стр.
2486. Програма за полагање на стручен испит за добивање на сертификат за раководење со туристички агенции........... 127/23
ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
Рег.бр.
Бр./стр.
2159. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагање на испитот, формата и содржината на уверението и висината на трошоците за полагањето на испитот за
стекнување на звањето овластен државен ревизор............................................... 113/15
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
Рег.бр.
Бр./стр.
2977. Правилник за формата и содржината
на образецот на изјава за интереси....... 146/67
ГА-МА АД СКОПЈЕ

СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ
НА МАКЕДОНИЈА
Рег.бр.
Бр./стр.
1551. Општи услови за патување за агенции
членки на СКТМ......................................
84/49

Рег.бр.
Бр./стр.
811. Мрежни правила за пренос на природен гас....................................................... 45/17
2562. Методологија за билансирање на системот за пренос на природен гас…….. 131/78
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