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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2186. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  

I 
Потполно се ослободува од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Идавер Авдираман Арифи од с. Мала Речица.  

II 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Бобан Лазо Ѓуровски, од Скопје, 
2. Сашко Павле Јовановски, од Скопје, 
3. Насер Џемаил Малиќи, од Тетово. 
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III 
Извршувањето на казната затвор  му се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осуденото лице: 
1. Бујамин Сејди Фидани од с. Неготино, Гостивар-

ско, во траење од 3 месеци.  
IV 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. Томе Стеван Гроздановски од Битола, во траење 
од 1 месец, 

2. Јовица Илија Пејковски од Скопје, во траење од 6 
месеци. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 07-1172                  Претседател 

12 декември 2006 година      на Република Македонија, 
              Скопје              Бранко Црвенковски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2187. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
5.12.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР.23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГО-
ДИНА, ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГО-
ВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ, 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ 
ПРИРЕДУВА ВО ТРГОВСКИ  ЦЕНТАР „ЛОВЕЦ“ 

БР.  32 ВО ТЕТОВО 
 
1. Во Лиценцата под број 23-2196/2 од 25.05.1998 година, 

издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ 
ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на 
среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „19“ се заменува 
со бројот „14“, а по зборот „среќа“ точката се брише и се до-
даваат зборовите: „и еден автомат за игри на среќа на кој 
истовремено можат да учествуваат повеќе играчи“. 

2. Ова изменување и дополнување на лиценца се об-
јавува во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Бр. 19-5834/1                  Претседател на Владата 

5 декември 2006 година         на Република Македонија, 
           Скопје                          Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2188. 

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за донации и 
спонзорства во јавните дејности (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 47/06), министерот за прав-
да, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА  ИЗДАВАЊЕ НА 
ПИСМЕНА ПОТВРДА  ЗА ДОНАЦИИ ВО ЈАВНИ-

ТЕ ДЕЈНОСТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и начи-

нот на издавање  на писмена потврда за донации во јав-
ните дејности. 

 
Член 2 

Писмената потврда се издава на образец со формат 
А-4 на бела хартија (Образец број 1). 

Образецот  од став 1 на овој член го содржи след-
ниот текст:  назив, архивски број и седиште на прима-
телот на донацијата; Врз основа на  член 4 став 3 а во 
врска  со член 3 точка 1 став 2 од Законот за донации и 
спонзорства во јавните дејности (“Службен весник на 
РМ” бр.47/06) ; празен простор за називот на примате-
лот на донацијата);  издава  “Потврда за донација; Се 
потврдува дека (празен простор за називот на давате-
лот на донацијата) на (празен простор за називот на 
примателот на донацијата) донираше  (празен простор 
за  видот на донацијата);  Потврдата се издава по бара-
ње на донаторот (празен простор за давателот на  дона-
цијата); и место за печат и потпис на раководното лице 
на примателот на донацијата. 

 
Член 3 

Потврдата за донацијата се издава по барање на до-
наторот, а по претходна реализација на донацијата. 

 
Член 4 

Примателот на донацијата потврдата за донација ја 
издава за потребите на донаторот.   

Член 5 
Образецот на потврдата отпечатена кон овој пра-

вилник е негов составен дел.  
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник  на Репуб-
лика Македонија “ .  
        Бр. 09-4816/3                    Министер, 
29 ноември 2006 година           Михајло Маневски, с.р. 

        Скопје 
 

Образец број 1 
-------------------------------- 
-------------------------------- 
Бр. _________ од _______ 20____ год 

           ____________ 
 
Врз основа на член 4 став 3 а во врска со член 3 

точка 1 став 2 од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (“Службен весник на Р М” бр. 47/06)  
-----------------------------------------------,  издава 
(назив  на примателот на донацијата)   

П О Т В Р Д А 
за донација  

Се потврдува дека  ----------------------------------------,   
                   (назив на давателот на донацијата)  

донираше на -----------------------------------------------------,  
                            (назив на примателот на донацијата)   
----------------------------------------------------------------------. 
                          (вид на донацијата) 

Потврдата  се издава по барање на донаторот --------
----------------------------------------------------------------------,   

          (назив  на давателот на донацијата).  
                                        Р а к о в о д и т е л, 
       М.П.  
                                                -------------------------- 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2189. 
Врз основа на член 26 став 6 од Законот за трговија 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 16/04 
и 128/2006), министерот за труд и социјална политика 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ПРИЈАВАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЧАСОТ 
НА ПОЧЕТОКОТ И ЧАСОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 
НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ВРЕМЕТО ЗА ПАУЗА 
И РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

 
Член 1 

Со овој  правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на пријавата за утврдување на ча-
сот на почетокот и часот на завршувањето на работно-
то време, времето за пауза и распоредот на работното 
време на продавниците, магацините, складовите, бен-
зиските станици и деловните простори. 

 
Член 2 

Пријавата од член 1 на овој правилник е дадена на 
формат А4 и ги содржи следните податоци: назив и се-
диште на фирмата, дејност според Одлуката на нацио-
налната класификација на дејности, адреса на продаж-
ниот објект и општина, вид на продажниот објект во 
кој  ќе се врши трговијата, бројот на вработените во 
продажниот објект, часот на почетокот и часот на завр-
шувањето на работното време, време за пауза, распоре-
дот на работното време, место за приемен штембил на 
надлежните органи. 

Образецот на пријавата од член 1 на овој правилник 
е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 
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Член 3 
Со денот на влегување во сила на овој  правилник, 

престанува да важи Правилник за формата и содржина-
та на образецот на пријавата за утврдување на часот и 
распоредот на работното време (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.60/2004) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”   

   Бр. 08-13898/1 
6 декември 2006 година                        Министер, 
             Скопје                             Љупчо Мешков, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2190. 

Врз основа на член 190 став и член 75  став 3 и став 
4 од Законот за хартии од вредност (Службен весник 
на Република Македонија број 95 /2005), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на 16 ноем-
ври 2006 година го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА 
ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗА И НА СРЕДС-
ТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИНА НА БЕРЗАТА  
Општи одредби  

Член 1 
Со Правилникот за определување на задолжителна-

та структура и начинот на пресметка на основната глав-
нина на берза и на средствата што ја сочинуваат основ-
ната главнина на берзата се уредува определувањето 
на задолжителната структура и начинот на пресметка 
на основната главнина на берза и на средствата на берзата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
со дозвола за работење со хартии од вредност добиена 
од Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот 
текст: Комисија), а особено: 

- дефинирање на основната главнина на берза; 
- структура на основната главнина  при основање на 

берза; 
- минималниот износ на основната главнина со кој 

берзата треба да располага во континуитет;  
- начин на пресметка на вредноста на средствата 

што ја сочинуваат основната главнина на берзата;  
- содржината, начинот и роковите на поднесување 

на известување до Комисијата за износот на основната 
главнина  и на средствата со кои располага берзата; 

- контрола на основната главнина и на  средствата 
со кои берзата треба да располага континуирано.  

Основната  главнина на берза  
Член 2 

Основна главнина на берза е вкупниот износ на си-
те влогови на акционерите, при што износот на основ-
ната главнина е еднаков на збирот на  номиналниот из-
нос  на сите влогови на основачите, односно на номи-
налниот износ на сите акции издадени од берзата. 
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Минимален износ на основна главнина на берза 
 

Член 3 
Берза е должна да поседува и одржува во секој момент 

основна главнина во износ од најмалку 500.000,00 евра.  
 
Структура на основната главнина на берза при 

основање 
 

Член 4 
Основната главнина на берзата при основањето се 

состои од  влоговите на основачите кои можат да бидат 
во вид на пари, ствари (подвижни и недвижни) и права 
што имаат имотна вредност, коишто можат да се про-
ценат и изразат во пари (непаричен влог). 

Основната главнина на берзата при основањето ја 
има следната структура: 

- минимален износ на паричен влог од 20% од ос-
новната главнина; 

- максимален износ на влогот во хартии од вред-
ност во висина до 25% од основната главнина;  

- максимален износ на влогот во подвижни ствари и 
права што имаат имотна вредност во висина до 15% од 
основната главнина и 

- максимален износ на влогот во недвижни ствари 
во висина до 40% од основната главнина. 

 
Средства на берза 

 
Член 5 

Средства што ја сочинуваат основната главнина на  
берза се: 

- пари и салда на готовинските сметки (жиро сметка 
и девизна сметка);  

- депозити по видување, орочените депозити до три 
месеци и други депозити со подолг рок на орочување со 
отказен  рок од три дена и депозитите со отказен рок од 
три дена, кои се депонирани  во банките или штедилни-
ците во Република Македонија  или во  странски банки 
на земји членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, 
Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД; 

- обврзници издадени од НБРМ и Република Македо-
нија, Централна Банка  или влада на земја членка на ЕУ, 
Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зе-
ланд, Швајцарија и САД за кои постои ликвиден секунда-
рен пазар; 

- други краткорочни хартии од вредност  издадени 
од НБРМ и Република Македонија и други финансиски  
инструменти издадени од страна на НБРМ, Република 
Македонија, односно централна банка или влада на 
земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Ја-
понија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД; 

- друг подвижен имот и права што имаат имотна 
вредност и 

- недвижен имот.  
Депозитите по  видување на сметки кај домашните и 

странските банки кои  служат како обезбедување по неко-
ја преземена обврска и депозити за кои се води судски 
спор не се сметаат за средства од став 1 на овој член. 

 
Начин на пресметка на вредноста на средствата на 

берза 
 

Член 6 
Износот на средствата на берза се пресметува кон-

тинуирано на месечно ниво. 
 

Член 7 
Доколку целиот или дел од износот на средствата  на 

берза се обезбедува со обврзници, краткорочни хартии 
од вредност издадени од НБРМ и Република Македонија 
и други финансиски  инструменти издадени од Републи-
ка Македонија, односно централна банка или влада на 
земја членка на ЕУ, како  и на државите Исланд, Норве-

шка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајца-
рија и САД при пресметка на пазарната вредност на хар-
тиите од вредност се користи просечна пазарна цена на 
хартиите од вредност постигната на берзата односно 
друг регулиран пазар во претходниот ден на тргување од 
денот на пресметката.  

Вредноста на другите подвижни ствари се утврдува 
во согласност со усвоените Меѓународни сметководс-
твени стандарди објавени во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Вредноста на недвижни ствари се утврдува во соглас-
ност со усвоените Меѓународни сметководствени стандарди 
објавени во „Службен весник на Република Македонија“. 

Доставување извештаи до Комисијата за нивото на 
основната главнина и за  средствата на берза.  

 
Член 8 

Берзата  е должна без одлагање во рок од 7 (седум) 
работни дена по истекот на претходниот месец да ја из-
вести Комисијата за нивото на основната главнина и за 
средствата со кои располагала во последниот работен 
ден од изминатиот месец. 

Берзата е должна да го изготви извештајот од став 1 
на овој член во форма ОГБЕ-1 за Ниво на средства на 
берза, утврдена во Прилог-1 на овој правилник. 

 
Известување до Комисијата за хартии од вредност за не-
можноста за намирување на достасаните обврски на берза 

 
Член 9 

Доколку берзата не може да ги намири достасаните 
обврски должна е веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа 
да ја извести Комисијата за истото. 

Известувањето од став (1) на овој член задолжително 
го опфаќа вкупниот износ на достасаните неплатени об-
врски на берзата, наведувајќи ја причината за задоцнува-
њето во плаќањето и мерките кои берзата ќе ги преземе 
за да ја надмине неликвидноста, износот на средствата 
кој е користен за надоместување на достасани обврски и 
мерки кои ќе се преземат за надминување на состојбата 
на неликвидност.  

Доколку настанат состојби од став 1 од овој член, 
берзата е должна да го изготви извештајот во форма 
ОГБЕ-2 содржан во прилог-2 од овој правилник. 

 
Чување на документација 

 
Член 10 

Берзата е должна да ги чува извештаите ОГБЕ-1 и ОГБЕ-
2 на истиот начин како и другата документација. Во соглас-
ност со овие извештаи берзата мора да биде способна во се-
кое време да ја докажува точноста на направената класифи-
кација по одделни ставки и вредноста на тие ставки. 

 
Контрола 

 
Член 11 

Комисијата за хартии од вредност врши контрола на 
износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка на 
основната главнина на берза и на средствата на берзата, 
како и на способноста за намирување на достасаните те-
ковни обврски.  

 
Завршни одредби 

 
Член 12 

Правилникот влегува во сила со денот на неговото об-
јавување во "Службен весник на Република Македонија".  

  
 Бр. 03-2704/1           Комисија за харии од вредност 

4 декември 2006 година                Претседател,  
            Скопје                проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 
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ПРИЛОГ - 1: Упатство за пополнување на ОГБЕ-1 
формуларот: 

- Во првата колона се внесува датумот на кој се од-
несуваат  податоците 

- Во втората колона се внесуваат парите во благајна 
и салдата на готовинските сметки; 

- Во третата колона се внесуваат депозитите по ви-
дување и други депозити; 

- Во четвртата колона се внесува износот на  обврзниците; 
- Во петтата колона се внесува износот на другите 

краткорочни хартии од вредност; 
- Во шестата колона се внесува износот на износот на 

другите движни ствари и права што имаат имотна вредност; 
- Во седмата колона се внесува вредноста на нед-

вижните ствари; 
- Во осмата колона се внесува вкупната вредност на 

средствата на берзата; 
- Во деветтата колона се внесуваат евентуални забе-

лешки во врска со податоците од одделен ред; 
- Во  формуларот се внесува  датумот на известување; 
- Потпис на одговорното лице за комплетирање на 

формуларот.  
ФОРМУЛАР - 1: 
ОГБЕ -1: Ниво на средства на берза 
Берза: 
Седиште: 
Во денари 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Датум на известување: 
За берзата 
Потпис на одговорно лице: 
________________________  
ПРИЛОГ - 2:  
Упатство за пополнување на ОГБЕ-2формуларот- 
- Во третата колона се внесуваат сметките или ли-

стата на одредени ставки за кои берзата има податоци. 
- Во четвртата колона се внесуваат податоци, во сог-

ласност со одделните ставки, како што се утврдени во ред 
1 до 10 и 12 до 17; во ред 11 се внесува сумата на ставките 
од 1 до 10; во ред 18 се внесува сумата на ставките 12 до 
17 и во ред 19 се внесува показателот на ликвидност. 

- Во петтата колона се внесуваат евентуални забе-
лешки во врска со податоците од одделен ред. 

- Во формуларот се внесува датумот кога формула-
рот е завршен. 

- Личноста (со име и презиме) која е одговорна за 
комплетирање на формуларот го потпишува истиот.  

ФОРМУЛАР - 2: 
ОГБЕ-2: средства и задолженост 
 
 
 
 
ТАБЕЛА 
 
 
 
 
Датум на комплетирање на извештајот: 
 
За берзата  
Потпис на одговорно лице: 
________________________ 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум на комплетирање на извештајот: 
За берзата 
Потпис на одговорно лице: 
________________________ 

_______________________________________________ 
 
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
124. 

Врз основа на член 37 став 1 точка 5 од Законот за ра-
диодифузната дејност (“Сл.весник на Република Македо-
нија” бр. 100/05), Советот за радиодифузија на Република 
Македонија, на 28-та седница одржана на 04.12.2006 го-
дина, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТИТЕ НА РАДИО И ТЕ-

ЛЕВИЗИСКИТЕ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за форматите на радио и телевизи-

ските програмски сервиси (“Сл.весник на РМ” бр. 
113/2006), во членот 8 став 1 зборовите “еден вид про-
грама не смее да биде застапен ниту помалку од 10% ни-
ту повеќе од 30%”, се заменуваат со зборовите “ниту ед-
на од медиумските функции не смее да биде застапена 
со повеќе од 33%”. 

 
Член 2 

Во членот 8 став 2 зборовите “еден вид програма не 
смее да биде застапен ниту помалку од 10% ниту пове-
ќе од 50%”, се заменуваат со зборовите “таа не смее да 
биде застапена со повеќе од 50%”. 

 
Член 3 

Во членот 17 став 1 зборовите “во кој застапените ви-
дови програми остваруваат најмалку две од трите меди-
умски функции, еден вид програма не смее да биде заста-
пен ниту помалку од 10% ниту повеќе од 35% во вкупна-
та програма што се класифицира според медиумската 
функција.”, се заменуваат со зборовите “кај кои говорни-
от дел од програмата остварува најмалку две медиумски 
функции, ниту една медиумска функција не смее да биде 
застапена со повеќе од 45% во говорниот дел од програ-
мата во текот на една седмица. Во говорниот дел од про-
грамата не се сметаат сегментите од програмата што, сог-
ласно член 4 од овој правилник, не се класифицираат спо-
ред медиумската функција”. 
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Член 4 
Во членот 17 став 2 зборовите “во кој застапените 

видови програми претежно остваруваат една од трите 
медиумски функции, еден вид програма не смее да би-
де застапен ниту помалку од 10% ниту повеќе од 55% 
во вкупната програма што се класифицира според ме-
диумската функција.”, се заменуваат со зборовите “кај 
кои говорниот дел од програмата претежно остварува 
една медиумска функција, таа не смее да биде застапе-
на со повеќе од 65% во говорниот дел од програмата во 
текот на една седмица. Во говорниот дел од програма-
та не се сметаат сегментите од програмата што, соглас-
но член 4 од овој правилник, не се класифицираат спо-
ред медиумската функција”. 

 
Член 5 

Во главата IV Завршни одредби, по членот 25 се до-
дава нов член 25-а кој гласи: “Изменување и дополну-
вање на овој правилник се врши во писмена писмена 
форма”. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила во рок од 8 дена од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
       Бр. 02-3084/4                       Совет за радиодифузија 
4 декември 2006 година                         Претседател, 

     Скопје                             Мирче Адамчевски с.р. 
___________ 

 
НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
125. 

Врз основа на Решение за спроведување истрага 
Ки. бр. 808/06 на Основен суд Скопје I - Скопје, а во 
врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски 
работи, Претседателот на Нотарската комора на РМ, на 
ден 6.12.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Привремено се оддалечува од вршењето на функ-

цијата нотар Никола Стојменовиќ од Скопје, со служ-
бено седиште на ул. “Анкарска“ бр. 33. 

2. Привременото оддалечување од вршењето на 
функцијата ќе трае до завршувањето на истрагата. 

3. За време на привременото оддалечување од вр-
шењето на функцијата, нотарот не смее да презема ни-
какви службени дејствија. 

4. За време на привременото оддалечување, на но-
тар Никола Стојменовиќ му се одзема службениот пе-
чат. 

5. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
                                             Нотарска комора на РМ 
                                                         Претседател, 
                                             Златко Николовски, с.р. 

__________ 
126. 

Врз основа на Решение за спроведување истрага 
Ки. бр. 807/06 на Основен суд Скопје II - Скопје, а во 
врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски 
работи, Претседателот на Нотарската комора на РМ, на 
ден 16.11.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Привремено се оддалечува од вршењето на функ-

цијата нотар Боривој Стојкоски од Скопје, со службено 
седиште на ул. “Јани Лукровски“ бр. 3. 

2. Привременото оддалечување од вршењето на фу-
нкцијата ќе трае до завршувањето на истрагата. 

3. За време на привременото оддалечување од вр-
шењето на функцијата, нотарот не смее да презема ни-
какви службени дејствија. 

4. За време на привременото оддалечување, на но-
тар Боривој Стојкоски му се одзема службениот печат. 

5. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
                                              Нотарска комора на РМ 
                                                           Претседател, 
                                             Златко Николовски, с.р. 

__________ 
127. 

Врз основа на Решение за спроведување истрага 
Ки. бр. 808/06 на Основниот суд Скопје I - Скопје, а во 
врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски 
работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на 
ден 06.12.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Привремено се оддалечува од вршење на функ-

цијата нотар Гордана Ракочевиќ од Скопје, со службе-
но седиште на ул. “11-ти Октомври“ бр. 17. 

2. Привременото оддалечување од вршењето на 
функцијата ќе трае до завршување на истрагата. 

3. За време на привременото оддалечување од вр-
шењето на функцијата, нотарот не смее да преземе ни-
какви службени дејствија. 

4. За време на привременото оддалечување на нотар 
Гордана Ракочевиќ и се одзема службениот печат. 

5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
                              Нотарска комора на РМ 

                                        Претседател,  
                                                 Златко Николовски, с.р. 

__________ 
128. 

Врз основа на Решение за привремено оддалечува-
ње на нотар Гордана Ракочевиќ од вршење на функци-
јата, а во врска со член 22 став 2 од Законот за вршење 
нотарски работи, претседателот на Нотарската комора 
на РМ, на ден 06.12.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се определува нотар Љубица Ковчегарска од Скоп-

је, со службено седиште на Железнички транспортен 
центар, локал 716 да издава преписи и потврди од архивата  
на привремено оддалечениот нотар и да врши други 
неопходни активности во канцеларијата на привремено 
оддалечениот нотар Гордана Ракочевиќ од Скопје, со 
службено седиште на ул. “11-ти Октомври“ бр. 17. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 
 

                               Нотарска комора на РМ 
                                        Претседател,  

      Златко Николовски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите 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 социјал-
на политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2006 година, во однос на месец октомври 2006 го-
дина, е повисока за 0,9 %. 

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 
во однос на месец октомври 2006 година за работодав-
ците изнесува 0,45%.  

                                   Министер, 
             Љупчо Мешков, с.р. 
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