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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2388.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА
I
Г. Илија Исајловски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина, со седиште во Пекинг.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 1
19 мај 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

21 мај 2014

Бр. 81 - Стр. 3

2389.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV

УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА
I
Г. Ацо Спасеноски се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Украина, со седиште во Киев.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина престанува
заклучно со 30.6.2014 година.

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 3

Претседател

19 мај 2014 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2391.

III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

Врз основа на член 71 став 3 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија” бр.
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-

IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 2
19 мај 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

____________
2390.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

тво, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОДОБРЕНИЕТО И
ВИДОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ДРВО ЗА ИЗВОЗ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето и формата и содржината на одобрението и видот
на производите од дрво за извоз („Службен весник на

УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА КАТАР
I
Г. Фуад Хасановиќ се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Катар, со седиште во Доха.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Катар престанува заклучно со 31.7.2014 година.

Република Македонија” бр.154/10) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-4173/1

Министер за земјоделство,

7 мај 2014 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

Љупчо Димовски, с.р.

Стр. 4 - Бр. 81

21 мај 2014

21 мај 2014

Бр. 81 - Стр. 5

2392.
Врз основа на член 97-б ставови (4) и (11) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ НА ШУМИ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ВО
ШУМАРСТВОТО
Член 1
Во Правилникот за висината на надоместокот за добивање на лиценцата за извршување на стручни работи
на шуми во приватна сопственост, формата и содржината на барањето за издавање на лиценцата, формата и
содржината на образецот на лиценцата како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лиценци за вршење на стручни работи во шумарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 102/13)
Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-4173/2
7 мај 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 81

21 мај 2014

21 мај 2014

Бр. 81 - Стр. 7

2393.
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја (,,Службен
весник на Република Македонија” бр.55/07 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ИСПИТУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА
РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за испитување и утврдување на квалитетот на репродуктивен материјал (,,Службен весник на Република Македонија” бр.131/08) Прилогот се заменува со нов
Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-4173/4
7 мај 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 81

21 мај 2014

21 мај 2014

Бр. 81 - Стр. 9

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2394.
Врз основа на член 69 став (8) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11 , 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗМЕНИ ВО ТЕКОТ НА ИЗГРАДБАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за измени во текот на изградбата и образецот на решението за одобрување на измените („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/09) Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-7371/1
15 мај 2014 година
Скопје

Mинистер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Стр. 10 - Бр. 81

21 мај 2014

21 мај 2014

Бр. 81 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 81

21 мај 2014

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2395.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50,
член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски
фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009,
67/2010, 24/2011 и 188/2013) постапувајќи по барањето
за организирање на отворен инвестициски фонд КД
Топ Брендови број УП 01 08-51 од 20.3.2014 година на
седницата одржана на ден 12.5.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. На Друштвото за управување со инвестициски
фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул.
Македонија бр. 13Б Скопје, се дава одобрение за организирање на Отворен инвестициски фонд КД Топ
Брендови.
2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестициски фонд КД Топ Брендови донесен на ден 7.3.2014 година со одлука за донесување на Статут на отворениот
инвестициски фонд КД Топ Брендови број 03-127/1 од
7.3.2014 година.
3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД Топ Брендови донесен на ден 7.3.2014
година со одлука за прифаќање на Проспектот број 03127/2 од 7.3.2014 година.
4. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД
Скопје со седиште на Орце Николов бр.3 Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на Отворен инвестициски фонд КД Топ Брендови согласно Договорот за вршење активности на депозитарна банка на инвестициски фондови со број 10-200-10049/1/12.3.2014
склучен на ден 12/03/2014 година помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје и Одлуката за прифаќање на договорот за вршење на активности
на депозитарна банка брпј 03-127/3 од 7.3.2014 година.
5. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје во рок од
седум дена од денот на конечноста на ова Решение да
го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Република Македонија, Проспектот на Отворениот инвестициски фонд КД Топ
Брендови од 07/03/2014 година.
6. Отворениот инвестициски фонд КД Топ Брендови се запишува во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност со
следниот
идентификациски
број
РОИФ1412052014КДTOБР6364578.
7. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. УП 1 08-51
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2396.
Врз основа на член 7 став 2 и член 190 од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13
и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден
12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМAТA И СОДРЖИНAТA НA
АКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ВИДОВИ НA ХAРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формaтa и содржинaтa нa актот
за издавање на хартии од вредност по видови на хaртии
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006) во
член 3 став (1) по зборовите: „во писмена форма“ се
додаваат зборовите: „или во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 2
Во член 4 се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Доколку одлуката за издавање хартии од вредност е во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формaтa и содржинaтa актот за издавање на
хартии од вредност по видови на хaртии од вредност.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-158/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2397.
Врз основа на член 13 став (3) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, на седницата одржана на ден
12.5.2014 година, донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНAТA НA БАРАЊЕТО
ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за содржинaтa нa барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на
јавна понуда („Службен весник на РМ“ бр.6/2007 и
бр.147/2010) во член 3 по ставот (7) се додава нов став
(8) кој гласи:
„(8) Барањето може до Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија да се поднесe во
електронска форма потпишанo со квалификуван дигитален сертификат.“

Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на запишување на хартии од вредност („Службен весник на
РМ“ бр.122/2006 и бр.147/2010) во член 5 став (1) зборот „Писмена“ се брише.

Член 2
Во Прилог 1 Образец Б-ЈП, по зборот: „потпис“, како и по зборовите: „потпис и печат“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 3
Во Прилог 2 Образец И-Б-ЈП, по зборот: „потпис“,
како и по зборовите: „потпис и печат“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 4
Во Прилог 3 Образец ДП-Б-ЈП, по зборот: „потпис“, како и по зборовите: „потпис и печат“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржинaтa нa барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда.
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-159/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2398.
Врз основа на член 21 став (6) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, на седницата одржана на ден
12.5.2014 година, донесе

Член 2
(1) Во прилогот на Правилникот насловот на Образецот „Писмена изјава за запишување на хартии од
вредност“ се менува и гласи: „Изјава за запишување на
хартии од вредност (уписница)“.
(2) Во прилогот на Правилникот во Образецот
„Писмена изјава за запишување на хартии од вредност“
кој сега гласи: „Изјава за запишување на хартии од
вредност (уписница)“ по зборот: „потпис“ се додаваат
зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 3
Доколку изјавата за запишување на хартии од вредност односно уписницата е во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат, не е
потребно да содржи печат на издавачот.
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката на запишување на хартии
од вредност.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-161/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2399.
Врз основа на член 15 став (3) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, на седницата одржана на ден
12.5.2014 година, донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, СОДРЖИНАТА И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА НЕОБЈАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ПРОСПЕКТОТ НА ИЗДАВАЧОТ
НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начинот, содржината и роковите
за поднесување на барање за необјавување на ценовно
чувствителни информации во проспектот на издавачот
на хартии од вредност („Службен весник на РМ“
бр.6/2007) во член 2 пред зборот „Издавач“ се додава
нумерацијата: „(1)“.
Во член 2 по ставот (1) се додаваат два нови става
кои гласат:
„(2) Барањето од став (1) на овој член може до Комисијата за хартии од вредност да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.
(3) Доколку барањето од став (1) на овој член се
поднесува во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот“.
Член 2
Во член 4 по ставот (3) се додаваат два нови става
(4) и (5) кои гласат:
„(4) Изјавата од ставот (3) од овој член може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесe во електронска форма потпишана со
квалификуван дигитален сертификат.
(5) Изјавата од ставот (3) од овој член не се заверува кај нотар ако се поднесува во електронска форма
потпишана со дигитален сертификат“.
Ставот (4) станува став (6).
Член 3
Во Прилогот 1 на Правилникот во Образецот БЦЧИ-ЈП по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите:
„односно квалификуван дигитален сертификат“.
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Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот, содржината и роковите за поднесување
на барање за необјавување на ценовно чувствителни
информации во проспектот на издавачот на хартии од
вредност.
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-162/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2400.
Врз основа на член 14 став (2) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, на седницата одржана на ден
12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ бр.6/2007) во член 4 се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:
„(3) Податоците од член 2 и податоците од член 3
на овој Правилник кои се поднесуваат до Комисијата
за хартии од вреднсот во форма и содржина утврдена
со образецот П-СХВ од Прилог 1 и образецот П-ДХВ
од Прилог 2 на овој Правилник, до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесат во електронска
форма потпишани со квалификуван дигитален серти-

Член 4
Во Прилогот 2 на Правилникот во Образецот ИЦЧИ-ЈП по зборот: „потпис“, како и по зборовите:
„потпис и печат“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

фикат.
(4) Доколку обрасците се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржат печат на издавачот.“
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Член 2
Во Прилог 1 Образец П-СХВ, по зборовите: „печат
и потпис“, како и по зборот: „потпис“ се додаваат збо-

„(4) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесе во
електронска форма потпишано со квалификуван диги-

ровите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

тален сертификат.
(5) Доколку известувањето се поднесува во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“

Член 3
Во Прилог 2 Образец П-ДХВ, по зборовите: „печат
и потпис“, како и по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-163/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2401.
Врз основа на член 23 став (3) и став (7) и член 190
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10,
135/11, 13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана
на ден 12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ЈАВНАТА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВ НА ПОСТИГНАТ
ПРОЦЕНТ НА УСПЕШНОСТ
Член 1
Во Правилникот за содржината на известувањето за
затворање на јавната понуда на хартии од вредност по

Член 2
Во Образецот И-ЗЈП по зборовите: „печат и потпис“, како и по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината на известувањето за затворање на
јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-164/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2402.
Врз основа на член 24 став (2) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, на седницата одржана на ден
12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ИСХОДОТ НА ЈАВНАТА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

основ на постигнат процент на успешност („Службен
весник на РМ“ бр.6/2007) во член 2 се додаваат два но-

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр.6/2007) во член

ви става (4) и (5), кои гласат:

2 се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
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„(3) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесе во
електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.
(4) Доколку известувањето се поднесува во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“
Член 2
Во член 5 се додаваат два нови става (4) и (5), кои
гласат:
„(4) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесе во
електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.
(5) Доколку известувањето се поднесува во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“
Член 3
Во Прилог 1 на овој Правилник во Образецот „Известување за запишани и платени хартии од вредност
од јавна понуда“ по зборовите: „печат и потпис“, како
и по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно
квалификуван дигитален сертификат“.
Член 4
Во Прилог 2 на овој Правилник во Образецот И-ЈП
„Известување за реализација на јавна понуда на хартии
од вредност“ по зборовите: „печат и потпис“, како и по
зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од вредност.
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-165/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2403.
Врз основа на член 190 и член 47 став 5 од Законот
за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија, на седницата одржана на
ден 12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ДИРЕКТОР НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ
Член1
Во Правилникот за начинот и постапката на давање
согласност за именување на директор на депозитар на
хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ бр. 6/2007 и
84/2008), во членот 2 по зборот „писмена“ се додаваат
зборовите: „или електронска“.
Член 2
Во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесe во електронска форма потпишанo со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 3
Во членот 4 по ставот 1 се додаваат два нови става
2 и 3 кои гласат:
(2) „Изјавите од став 1 точка 7 и 8 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се
поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.
(3) „Изјавите од став 1 точка 7 и 8 на овој член не
се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 4
Во Прилог 1 од Правилникот, во Образецот Б-СДД
во точка 6 по зборот „потпис“ се додаваат зборовите:
„односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за
именување на директор на депозитар на хартии од
вредност.
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-167/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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2404.
Врз основа на член 190 и член 89 став 5 од Законот
за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија, на седницата одржана на
ден 12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ДИРЕКТОР НА БЕРЗА
Член1
Во Правилникот за начинот и постапката за давање
согласност за именување на директор на берза („Сл.
весник на РМ“ бр. 110/2006), во членот 2 став 1 по зборот „писмена“ се додаваат зборовите: „или електронска“.
Член 2
Во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 3
Во членот 4 по ставот 1 се додаваат два нови става
2 и 3 кои гласат:
(2) „Изјавите од став 1 точка 7 и 8 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се
поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.
(3) „Изјавите од став 1 точка 7 и 8 на овој член не
се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 4
Во Прилог 1, Образец Б-СДБ во точка 6 по зборот
„потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката за давање согласност за
именување на директор на берза.
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-169/4
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2405.
Врз основа на член 190 и член 106 став 3 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија, на седницата одржана на
ден 12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕРСКА КУЌА
Член 1
Во Правилникот за дополнителните информации
кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа („Сл.весник на РМ“
бр. 6/2007), во член 3 по ставот 3 се додава нов став 4
кој гласи:
„Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 2
Во член 5 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и
4 кои гласат:
(3) „Изјавата од став 2 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во
електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат“.
(4) „Изјавата од став 2 на овој член не се заверува
кај нотар ако се поднесува во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 3
Во член 6 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
(3) „Документот од став 1 точка 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се
поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.
Постојниот став 3 станува став 4.
По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат два нови
става 5 и 6 кои гласат:
(5) „Изјавата од став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во
електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.
(6) „Изјавата од став 4 на овој член не се заверува
кај нотар ако се поднесува во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат“.
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Член 4
Во член 7 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
(3) „Документот од став 1 точка 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се
поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.
Постојниот став 3 станува став 4.
По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат два нови
става 5 и 6 кои гласат:
(5) „Изјавата од став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во
електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.
(6) „Изјавата од став 4 на овој член не се заверува
кај нотар ако се поднесува во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 5
Во член 8 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
(3) „Документот од став 1 точка 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се
поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.
Постојниот став 3 станува став 4.
По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат два нови
става 5 и 6 кои гласат:
(5) „Изјавите од став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во
електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.
(6) „Изјавите од став 4 на овој член не се заверуваат
кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма
потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 6
Во Прилог 1, Образец Б-ДР-ОПЛ, Прилог 2 Обрзец
БП1, Прилог 3, Образец БП2, по зборот „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален
сертификат“.
Во Прилог 4, Образец И-ОПЛ, по зборовите: „печат
на оснивачот и потпис на лицето што го застапува основачот, неговото име и презиме и функција што ја врши“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Во Прилог 5, Образец И-ОФЛ, Прилог 6, Образец
И-Ч-НО/УО/ОД и Прилог 7, Образец И-ЛОСПР по зборовите: „име и презиме“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Во Прилог 8, Образец И-ЗОПЛ по зборовите: „назив
на овластено правно лице, име и презиме и функција
што ја има лицето што го застапува“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 7
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на
брокерска куќа.
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Член 8
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-170/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2406.
Врз основа на член 190 и член 101 став 5 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија, на седницата одржана на
ден 12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА
ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ
СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на давање
соглсност за именување директор на овластено правно
лице за вршење услуги со хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 122/2006), во членот 3 став 1 по зборот
„писмена“ се додаваат зборовите: „или електронска“.
Член 2
Во членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:
(4) „Барањето може до Комисијата за хартии од
вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма
потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 3
Во член 5 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
(3) „Документот од став 1 точка 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се
поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.
Постојниот став 3 станува став 4.
По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат два нови
става 5 и 6 кои гласат:
(3) „Изјавите од став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во
електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.
(4) „Изјавите од став 4 на овој член не се заверуваат
кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма
потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.
Постојниот став 4 станува став 7.
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Член 4
Во Прилог 1, Образец Б-СДОПЛ и Прилог 2, Образец БПКД-ОПЛ, по зборот ,,потпис,, се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Во Прилог 3, Образец И-КДОПЛ, по зборовите:
„име и презиме“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Во Прилог 4, Образец И-ЗОПЛ, по зборовите: „назив на овластено правно лице, име и презиме и функцијата што ја има лицето што го застапува овластеното
правно лице согласно закон“ се додаваат зборовите:
„односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката на давање соглсност за
именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-171/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2407.
Врз основа на член 190 и член 131 став 8 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија, на седницата одржана на
ден 12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО
ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење на хартии од вредност („Сл. весник на
РМ“ бр. 6/2007, 95/2008 и 35/2011), по член 3 се додава
нов член 3а кој гласи:
„Месечниот извештај може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска
форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 2
Во член 4 став 1 точка 8 по зборот „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален
сертификат“.

Член 3
Во Прилог 1 од Правилникот по зборот „потпис“ се
додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален
сертификат“.
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење на
хартии од вредност.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-342/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2408.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013 и 43/2014) и член 5 став 6 од Законот
за преземање на акционерските друштва („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 69/2013 и
188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 12.5.2014
година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО
ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Се бришат ставовите 3 и 4 на членот 2 од Правилникот за критериумите за утврдување на заедничко
дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва, објавен во „Службен весник на РМ“
број 182/2013.
Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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Со денот на влегување во сила на овој Правилник
престанува да важи Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за
преземање на акционерските друштва, од времен карактер објавен во „Службен весник на РМ“ број 33/2014.
Бр. 03-529/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2409.
Врз основа на член 184 став 1 точка б) и член 190
став 3 од Закон за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014),
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 12.5.2014 година го
донесе, следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА
ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 И 35/2011)
Член 1
Со донесувањето на овој Правилник престануваат
да важат следните правилници кои произлегуваат од
Законот за преземање на акционерските друштва
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 35/2011):
1. Правилникот за формата и содржината на полномошното за гласање за поединечни работи на седница
на собранието на акционери на акционерското друштво
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/2002);
2. Правилникот за содржината на извадокот од
проспектот за откуп на хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр.59/2002) и

3. Правилникот за деталната содржина, начинот и роковите за објавување на известувањата за деловни настани кои би можеле да имаат значително влијание на
цената на хартиите од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.73/2002).
Член 2
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-809/1
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
2410.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец април
2014 година, во однос на месец март 2014 година, изнесува 100.
2. Исплатата на платите за месец април 2014, во однос на месец март 2014 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

www.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 – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.

Заменик министер,
Ибрахим Ибрахими, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

