
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1471. 

Врз основа на членот 12 став (1), а во врска со членот 158 став (1) од Изборниот законик (“Службен весник 
на Република Македонија” број 40/2006), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 7 септем-
ври 2006 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА САРАЈ 
 

I 
Се распишуваат предвремени избори за градоначалник на општината Сарај. 
 

II 
Изборите ќе се одржат на 19 ноември 2006 година. 
 

III 
Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на решението 

во “Службен весник на Република Македонија”. 
 

IV 
Решението ќе го спроведат Државната изборна комисија и општинската изборна комисија. 
 

V 
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 
 
   Бр. 08-3180/1                                Претседател 

7 септември 2006 година                   на Собранието на Република 
            Скопје                                        Македонија, 

      Љубиша Георгиевски, с.р.

Број 96    Год. LXII Четврток, 7 септември 2006 Цена на овој број е 100 денари 

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1471. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Евита 

Иванова, родена на ден 30.07.1971 година во Охрид со 
ЕМБГ 3007971455026. 

2. Дозволата за работење на брокер на Евита Ивано-
ва се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Евита Ивано-
ва престанува да важи и пред истекот на рокот утврден 
во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-972/4                Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1472. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Кате-

рина Јордановска, родена на ден 30.06.1981 година во 
Скопје со ЕМБГ 3006981455044. 

2. Дозволата за работење на брокер на Катерина 
Јордановска се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Катерина 
Јордановска престанува да важи и пред истекот на ро-
кот утврден во точка 2 на ова решение во случаите 
предвидени со член 211 од Законот за хартии од вред-
ност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-969/4                Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1473. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Миа 

Зографска, родена на ден 02.08.1976 година во Скопје 
со ЕМБГ 0208976455185. 

2. Дозволата за работење на брокер на Миа Зограф-
ска се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Миа Зограф-
ска престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-970/4                Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1474. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Борис 

Волкан, роден на ден 15.07.1974 година во Охрид со 
ЕМБГ 1507974430003. 

2. Дозволата за работење на брокер на Борис Вол-
кан се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Борис Вол-
кан престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-967/4                Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1475. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на сед-
ницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Кирил 

Лактински, роден на ден 13.06.1974 година во Скопје 
со ЕМБГ 1306974450203. 

2. Дозволата за работење на брокер на Кирил Ла-
ктински се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Кирил Ла-
ктински престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-968/4                Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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1476. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Марги-

ца Миова, родена на ден 16.07.1974 година во Велес со 
ЕМБГ 1607974485007. 

2. Дозволата за работење на брокер на Маргица Миова 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Маргица Ми-
ова престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-973/4                Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1477. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Илчо 

Лазарески, роден на ден 22.05.1973 година во Скопје со 
ЕМБГ 2205973450172. 

2. Дозволата за работење на брокер на Илчо Лазарески 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Илчо Лазаре-
ски престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-974/4                Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1478. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Елена 

Јакимовска Петровска, родена на ден 06.12.1970 година 
во Скопје со ЕМБГ 0612970455014. 

2. Дозволата за работење на брокер на Елена Јаки-
мовска Петровска се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Елена Јакимов-
ска Петровска престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

Бр. 07-975/4                Комисија за хартии од вредност 
26 јуни 2006 година                            Претседател, 

    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

1479. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР  

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Иван 
Штериев, роден на ден 22.12.1970 година во Скопје со 
ЕМБГ 2212970450046. 

2. Дозволата за работење на брокер на Иван Штериев се 
дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Иван Штери-
ев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден 
во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

Бр. 07-966/4                Комисија за хартии од вредност 
26 јуни 2006 година                            Претседател, 

    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

1480. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР  

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Ана 
Бунтеска Филевски, родена на ден 23.01.1972 година 
во Скопје со ЕМБГ 2301972455110. 

2. Дозволата за работење на брокер на Ана Бунте-
ска Филевски се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Ана Бунтеска 
Филевски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

Бр. 07-971/4                Комисија за хартии од вредност 
26 јуни 2006 година                            Претседател, 

    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
_________________________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002 и 
37/2005), Министерството за труд и социјална политика  

О Б Ј А В У В А  
1. Стапката на трошоците на живот за месец август 2006 

година, во однос на месец јули 2006 година, е пониска за 0,4%. 
2. Исплатата на платите за месец август 2006 годи-

на, во однос на месец јули 2006 година, работодавците 
од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утвр-
дено за претходниот месец. 

             Министер, 
          Љупчо Мешков, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони:  +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


