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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1169. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност (“Службен весник на РМ” бр.95/05, и 

бр.31/2020) и член 9 став 4 од Законот за инвестициски 

фондови (“Службен весник на РМ” бр.12/2009, 

67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и 

31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Северна Македонија на седницата одржана на 

11.3.2020 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, 

НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 

РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 

Член 1 

Со Правилникот за формата и содржината на бара-

њето, начинот, постапката и потребната документација 

за добивање дозвола за работење на друштво за упра-

вување со инвестициски фондови (во понатамошниот 

текст: Правилник) се уредува формата и содржината на 

барањето и начинот, постапката и потребната докумен-

тација за добивање дозвола за работење на друштво за 

управување со инвестициски фондови (во понатамош-

ниот текст: друштво за управување). 

 

Барање за издавање дозвола за работење на  

друштво за управување со инвестициски фондови 

 

Член 2 

(1) Барање за издавање дозвола за работење на 

друштво за управување (во понатамошниот текст: Ба-

рање за дозвола за работење) се поднесува до Комиси-

јата за хартии од вредност на Република Северна Маке-

донија (во понатамошниот текст: Комисијата) во фор-

ма и содржина утврдена со пропишаниот Образец 1: 

Барање, даден како прилог на овој Правилник. 

(2) Барањето (Образецот 1) треба да е пополнет 

електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да 

ја содржи во прилог документацијата пропишана со 

член 3, член 4, член 5 и член 6 на овој Правилник. 

Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет. 

(3) Барањето за дозвола за работење го потпишува-

ат основачите на друштвото за управување.  

(4) Барањето може до Комисијата, да се достави во 

електронска форма потпишано со квалификуван диги-

тален сертификат. 

 

Документација кон барањето за дозвола за  

работење 

 

Член 3 

(1) Кон барањето за дозвола за работење се прило-

жува документацијата пропишана со член 9 став (3) од 

Законот за инвестициски фондови, документацијата 

пропишана со овој Правилник и документацијата про-

пишана со Правилникот за кадровска, техничка и орга-

низациона оспособеност потребни за основање и рабо-

та на друштвото за управување со инвестициски фон-

дови. 
(2) Истовремено со барањето за дозвола за работе-

ње се поднесува и Барањето за давање согласност за 
статутот на друштвото за управување, како и Барањето 
за давање согласност за именување на членови на уп-
равниот одбор, односно на извршните членови на од-
борот на директори на друштвото за управување со ин-
вестициски фондови согласно Правилникот за потребна-
та документација, начинот и постапката за давање сог-
ласност за именување на членови на управниот одбор 
односно извршни членови на одборот на директори на 
друштво за управување со инвестициски фондови. 

 
(3) Доколку при основањето на друштвото за упра-

вување некој од основачите се стекнува со квалифику-
вано учество во истотот, при поднесување на барањето 
за дозвола за работење се поднесува и целокупната до-
кументација која се однесува на стекнување на квали-
фикувано учество во друштвото за управување со ин-
вестициски фондови, а согласно член 13 и член 14 од 

Законот за инвестициски фондови и соодветниот пра-
вилник донесен врз основа на овие членови. 

(4) При поднесување на барањето за дозвола за ра-
ботење се поднесува и доказ за платен надоместок на 
Комисијата за разгледување и одлучување по барањето 
за издавање одобрение за основање на друштво за уп-
равување со фондови, согласно Тарифникот за утврду-

вање на висината на надоместоците што ги наплатува 
Комисијата. 

 

Документација која се однесува на основачите - 

правни лица 
 

Член 4 

(1) Кога основачи - акционери на друштвото за уп-
равување со инвестициски фондови се правни лица, 
кон барањето за дозвола за работење, за секој од осно-
вачите, се поднесува следната документација во која се 
содржани информации за правното лице - основач на 
друштвото за управување со инвестициски фондови: 

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за 
учество во основањето на друштвото за управување со 

инвестициски фондови; 
2. Извод од регистрацијата на основачот од региста-

рот кој ја одразува последната фактичка состојба на ос-
новачот (потврда за правното лице - тековна состојба); 

3. Доказ за добиена претходна согласност односно 
мислење за основање на друштво за управување со 
фондови издадено од соодветна институција во случај 

кога како основач на друштвото за управување со ин-
вестициски фондови се јавува банка, штедилница, оси-
гурително друштво или друго правно лице за кое со за-
кон е утврдена обврска за добивање претходна соглас-
ност односно мислење за основање на друштво за уп-
равување со фондови; 

4. Изјава на основачот на друштвото за управување 

со инвестициски фондови дадена под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар, за  потеклото на средствата што се вложуваат, од-
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носно основата за стекнување акции во друштвото за 
управување со фондови и доказ за изворот на средства-
та кои лицето ги вложува во друштвото; 

5. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-

лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-

це од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со 

кој се докажува сопственоста на основачот во капита-

лот на други правни лица; 

6. Ревидирани финансиски извештаи на основачот 

заедно со мислење на овластен ревизор; 

7. Потврда од надлежни институции за редовноста 

на плаќање на јавните давачки (даноци и други придо-

неси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање); 

8. Извод од состојбата на сметките на основачот кај 

носителот на платниот промет; 

9. Потврда од надлежни институции дека против 

основачот не е поведена стечајна или ликвидациона 

постапка; 

10. Потврда (уверение) од надлежен орган дека про-

тив основачот не е изречена мерка на безбедност забра-

на за вршење на дејност и 

11. Статут на основачот. 

12. Пополнет прашалник за исполнување на крите-

риумите за подобност на кандидатот. 

 

(2) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 и 12 на овој член не треба да биде постара од 30 де-

на сметано од денот на поднесување на барањето за 

дозвола за работење до Комисијата. Изјавата од став 1 

точка 4 може до Комисијата да се достави во електрон-

ска форма потпишана со квалификуван дигитален сер-

тификат и во тој случај не се заверува на нотар. 

(3) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицата осно-

вачи на правното лице, кое се јавува како основач на 

друштвото за управување. 

(4) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 4 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(5) Во случајот од став (3), доколку лицето/лицата 

од став (3) на овој член не се во можност да достават 

лична карта односно патна исправа на увид, задолжи-

телно до Комисијата доставуваат потврда за постоење 

на факти (афидавит), издадена од страна на нотар од-

носно надлежен орган. 

 

Документација која се однесува на основачите –  

физички лица 

 

Член 5 

(1) Кога како основачи - акционери на друштво за 

управување со инвестициски фондови се физички лица 

кон барањето за издавање дозвола за работење на 

друштво за управување, за секој од основачите се под-

несува следната документација во која се содржани ин-

формации за физичкото лице-основач на друштвото за 

управување со фондови: 

1. Доказ од надлежен орган дека против лицето-ос-
новач на друштвото за управување со инвестициски 
фондови е/не е изречена прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност во об-
ласта на правото, банкарството, сметководството, оси-
гурувањето, управувањето со средства и инвестирање, 
управување со пензиски фондови или други финансис-
ки услуги; 

2. Доказ од надлежен орган дека лицето-основач на 
друштвото за управување со инвестициски фондови не 
е осуден со казна затвор за кривични дела од областа 
на банкарството, финансиите, работните односи, имо-
тот, мито и корупција, додека траат правните послед-
ици од осудата; 

3. Доказ за изворот на средствата кои лицето ги 
вложува во друштвото за управување со инвестициски 
фондови (решение за наследство, потврда од банка или 
друга финансиска институција за висината и датумот 
на вложените средства, документ за висината на плата-
та и приходите остварени по други основи и друг соод-
ветен доказ); 

4. Изјава на основачот на друштвото за управување 
со инвестициски фондови дадена под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар, за потеклото на средствата што се вложуваат, од-
носно основата за стекнување акции во друштвото за 
управување со фондови; 

5. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-
лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-
це од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со 
кој се докажува сопственоста на основачот во капита-
лот на други правни лица; 

6. Потврда од надлежна институција за редовно 
плаќање на јавните давачки. 

7. Пополнет прашалник за исполнување на крите-
риумите за подобност на кандидатот. 

(2) Документацијата од став 1 на овој член не треба 
да биде постара од 30 дена сметано од денот на подне-

сување на барањето за дозвола за работење до Комиси-
јата.  

(3) Документите од став 1 точки 1 и 2 од овој член, 
Комисијата го прибавува по службена должност однос-
но врши увид во документите доставени од страна на 
странката. 

(4) Изјавата од став 1 точка 4 на овој член може до 

Комисијата да се достави во електронска форма потпи-
шана со квалификуван дигитален сертификат и во тој 
случај не се заверува на нотар. 

(5) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на лицата кои се 
јавуваат како основачи на друштвото за управување со 

инвестициски фондови. 
(6) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-
права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 
во Прилог 4 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-
вилник.  

(7) Во случајот од став (5), доколку лицето/лицата 
од став (5) на овој член не се во можност да достават 
лична карта односно патна исправа на увид, задолжи-
телно до Комисијата доставуваат потврда за постоење 
на факти (афидавит), издадена од страна на нотар од-
носно надлежен орган. 
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Информации кои се однесуваат на членовите на 
надзорен одбор/неизвршен член на одбор на дирек-
тори на друштвото за управување со инвестициски 

фондови 
 

Член 6 

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење 

на друштво за управување за секој од членовите на 

надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на ди-

ректори на друштвото за управување се поднесува 

следната документација во која се содржани информа-

ции за членот на надзорниот одбор, управниот одбор 

или одборот на директори: 

1. Одлука на основачите за именување на лицето за 

член на надзорен одбор/неизвршен член на одбор на 

директори односно Статут со кој основачите ги назна-

чуваат првите членови на надзорниот одбор односно 

одборот на директори, и тоа во оние случаи кога со за-

кон е предвидено членовите на овој орган да се назна-

чуваат со Статутот; 

2. Доказ за степенот на стручната подготовка на 

предложениот член на надзорниот одбор/неизврен член 

на одборот на директори на друштвото; 

3. Доказ од надлежен орган дека против членот на 

надзорниот одбор/неизвршниот член на одборот на ди-

ректори е/не е изречена прекршочна санкција забрана 

за вршење на професија, дејност или должност во об-

ласта на правото, банкарството, сметководството, оси-

гурувањето, управувањето со средства и инвестирање, 

управување со пензиски фондови или други финансис-

ки услуги; 

4. Доказ од надлежен орган дека членот на надзор-

ниот одбор/неизвршниот член на одборот на директори 

е/не е осуден со казна затвор за кривични дела од об-

ласта на банкарството, финансиите, работните односи, 

имотот, мито и корупција, додека траат правните по-

следици од осудата; 

5. Изјава на членот на надзорниот одбор или неиз-

вршниот член на одборот на директори, дадена под це-

лосна морална, материјална и кривична одговорност и 

заверена кај нотар дека не постои некое од ограничува-

њата за избор од член 346 од Законот за трговски 

друштва и друго ограничување утврдено со закон, а за 

независниот неизвршен член на одборот на директори 

и дека не постои некое од ограничувањата од член 3 

став 1 точка 25 од Законот за трговски друштва. 

6. Пополнет прашалник за исполнување на крите-

риумите за подобност на кандидатот. 

(2) Документацијата од став 1 точка 2,3,4 и 5 на 

овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано 

од денот на поднесување на барањето за дозвола за ра-

ботење до Комисијата. Изјавата од став 1 точка 5 се 

поднесува во форма и содржина утврдена со пропиша-

ниот образец 3: Изјава кој е составен дел на овој Пра-

вилник, заверена кај нотар. Изјавата може до Комиси-

јата, да се достави во електронска форма потпишана со 

квалификуван дигитален сертификат и во тој случај не 

се заверува на нотар. 

(3) Документите од став 1 точки 3 и 4 од овој член, 

Комисијата го прибавува по службена должност однос-

но врши увид во документите доставени од страна на 

странката.  

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на предложените 

членови на надзорен одбор или неизвршните членови 

на одбор на директори. 

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот 4: Пот-

врда, кој е составен дел на овој Правилник.  

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата 

од став (4) на овој член  не се во можност да достават 

лична карта односно патна исправа на увид, задолжи-

телно до Комисијата доставуваат потврда за постоење 

на факти (афидавит), издадена од страна на нотар од-

носно надлежен орган. 

 

Член 7 

Исполнување на критериумите за подобност на кан-

дидатот 

(1) Со поднесување на Барање за издавање дозвола 

за работење на друштво за управување, лицата од член 

4, член 5 и член 6 од овој Правилник, задолжително 

доставуваат и пополнет прашалник за исполнување на 

критериумите за подобност на кандидатот.  

(2) Прашалникот од став 1 на овој член е прилог 

кон овој Правилник (Образец 2: Прашалник). 

(3) Прашалникот се пополнува од страна на основа-

чите и кандидатите за членови на надзорен одбор/неиз-

вршни членови на одборот на директори на друштвото 

за управување со инвестициски фондови. Правните и 

физичките лица основачи на друштвото за управување 

кои во исто време се стекнуваат со квалификувано 

учество не го пополнуваат Прашалникот кој е составен 

дел од Образец 2 на овој правилник. 

(4) Во рамки на Прашалникот лицата од член 4, 

член 5 и член 6 од овој Правилник задолжително по-

полнуваат Изјава дека: 

- лично го пополнил прашалникот и дека информа-

циите што ги содржи прашалникот како и целата доку-

ментација која ја доставува во рамки на барањето се 

точни и вистинити и не содржат фалсификувани пода-

тоци и документи. 

- не прикрил ниту една информација која може да 

има влијание на одлуката на Комисијата. 

- ќе обезбеди почитување на законската, подзакон-

ската регулатива, одлуки и упатства на Комисијата и 

на мерките преземени од Комисијата и ќе ги достави 

сите податоци и информации побарани од Комисијата 

за вршење на ефикасна супервизија.  

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој 

факт кој може да влијае на промена на дадените ин-

формации во прашалникот и кој може да има влијание 

на исполнувањето на критериумите на подобност. 

- е согласен Комисијата да изврши проверка на сите 

наведени податоци и информации во прашалникот и 

проверка на сите документи кои се доставени во при-

лог на барањето за давање согласност. 

- ја овластува Комисијата во негово име и за негова 

сметка да ги користи доставените податоци во поста-

пката за прибавување на потребните потврди од други 

институции по службена должност. 
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(5) Изјавата од став 4 е составен дел на Прашални-

кот за исполнување на критериумите за подобност на 

кандидатот под точка 10. 

(6) Потписите на Изјавата од став 4 на овој член за-

должително треба да бидат заверени на нотар освен во 

случај на доставување на изјавите во електронска фор-

ма потпишани со квалификуван дигитален сертификат. 

(7) Прашалникот  може до Комисијата, да се подне-

се во електронска форма потпишано со квалификуван 

дигитален сертификат. 

 

Документација за овластениот ревизор 

 

Член 8 

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење 

на друштво за управување со инвестициски фондови се 

поднесува и следната документација во која се содржа-

ни информации за овластениот ревизор кој ќе врши ре-

визија на финансиските извештаи на друштвото за уп-

равување и инвестициските фондови со кои тоа ќе уп-

равува: 

1. Акт за назначување на овластен ревизор кој ќе 

врши ревизија на финансиските извештаи на друштво-

то за управување и инвестициските фондови со кои тоа 

ќе управува; 

2. Акт на ревизорот за прифаќање на ревизорскиот 

ангажман за ревизија на финансиските извештаи на 

друштвото за управување и инвестициските фондови 

со кои тоа ќе управува и 

3. Дозвола за работа за вршење работи на ревизија 

на ревизорот кој ќе врши ревизија на финансиските из-

вештаи на друштвото за управување и инвестициските 

фондови со кои тоа ќе управува. 

 

Информации за висината на основната главнина на 

друштвото за управување со фондови 

 

Член 9 

Кон барањето за издавање дозвола за работење на 

друштво за управување со фондови се поднесува доказ 

за висината на основната главнина согласно со членот 

5 од Законот за инвестициски фондоци односно доказ 

за уплата на паричниот влог на времена сметка кај но-

сител на платниот промет во Република Северна Маке-

донија. 

 

Поднесување на документацијата 

 

Член 10 

(1) Документацијата која се поднесува до Комисија-

та кон барањето дозвола за работење на друштвото за 

управување со инвестициски фондови, треба да биде 

доставена во оригинал или нотарски заверен препис на 

оригиналот. 

(2) Документацијата издадена од странска држава 

задолжително се доставува со апостил и со нотарски 

заверен превод од страна на овластен судски преведу-

вач. 

(3) Доколку законодавството на странската држава 

поинаку ја регулира материјата, лицето е должно да се 

повика на правно мислење од адвокат, со цел да се пот-

врди разликата во регулативата. Во овој случај адвока-

тот задолжително дава изјава дека е овластен согласно 

законодавството во странската држава за потврдување 

на тие факти и дека истото е одговорно за вистинитос-

та на дадените податоци. 

(4) Во случај уверението/свидетелството/дипломата 

за степенот на стручна подготовка на членовите на 

надзорниот одбор односно неизвршните членови на 

Одборот на директори да е стекнато во странство, до 

Комисијата се доставува доказ дека стекнатото увере-

ние/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од над-

лежен орган во Република Северна Македонија. 

(5) За одлучување по поднесеното барање за дозво-

ла за работење, Комисијата може да побара прецизира-

ње на веќе доставената документација, доставување на 

дополнителна документација, а може да ја користи и 

документацијата со која располага Комисијата. 

 

Постапување по барањето за дозвола за работење 

 

Член 11 

(1) Комисијата веднаш по приемот на барањето за 

дозвола за работење, пристапува кон негово разгледу-

вање, а мериторно одлучува откако подносителот до 

Комисијата ќе ја достави целокупната документација 

пропишана со закон и овој правилник. 

(2) Доколку во постапката на основање на друштво 

за управување со фондови некој од основачите се стек-

нува со квалификувано учество во друштвото за упра-

вување, заедно со барањето за основање се разгледува 

и барањето за стекнување квалификувано учество. 

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неу-

редно или барање со формално правни недостатоци, 

Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 

потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 

предупреди за последиците од непостапувањето. До-

колку подносителот не ја дополни документацијата и 

не ги отстрани недостатоците на барањето во определе-

ниот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од 

барањето, а Комисијата ќе донесе решение со кое се за-

пира постапката поведена по барањето. 

 

Член 12 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник 

престанува да важи  Правилникот за начинот, поста-

пката и потребната документација за добивање дозвола 

за работење на друштво за управување со инвестицис-

ки фондови („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 27/2010, 99/2014, 147/2014, 131/2016, 

192/2019 и 221/2019). 

 

Член 13 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-82/3     Комисија за хартии од вредност 

11 март 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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1170. 
Врз основа на член 190 и член 148 став 5 од Зако-

нот за хартии од вредност (“Службен весник на РСМ” 
бр.95/05, ........ и бр.31/2020), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на ден 11.3.2020 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА 
КОН БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 
ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО  

СОВЕТУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со Правилникот за документацијата која се подне-

сува кон барањето за добивање на дозвола за работење 
на друштво за инвестиционо советување се уредува 
потребната документација која се поднесува кон бара-
њето за добивање на дозвола за работење на друштво 
за инвестиционо советување (во понатамошниот текст: 
Правилник). 

 
Барање за добивање на дозвола за работење на 

друштво за инвестиционо советување 
 

Член 2 
(1) Барање за добивање дозвола за работење на 

друштвото за инвестиционо советување (во поната-
мошниот текст: Барање за дозвола за работење) се под-
несува до Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Комисија) во форма и содржина утврдена со пропиша-
ниот „Образец 1 - Барање“ кој е составен дел на овој 
Правилник. 

(2) Образецот 1 треба да е пополнет електронски, 
уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во 
прилог документацијата пропишана со член 3, односно 
член 4 и член 5 на овој правилник. Образецот за бара-
њето мора да биде целосно пополнет. 

(3) Барањето за дозвола за работење го потпишува-
ат основачите на друштвото за инвестиционо совету-
вање.  

(4)  Барањето може до Комисијата, да се достави во 
електронска форма потпишано со квалификуван диги-
тален сертификат. 

 
Документација кон барањето за дозвола за 

работење 
 

Документација која се однесува на основачите  
- физички лица 

 
Член 3 

 
(1) Кога како основачи на друштвото за инвестици-

оно советување е/се физичко/и лицe/а кон барањето за 
издавање дозвола за работење на друштво за инвести-
ционо советување, за секој од основачите се поднесува 
следната документација: 

1. Доказ од надлежен орган дека против лицето-ос-
новач на друштво за инвестиционо советување е/не е 
изречена прекршочна санкција забрана за вршење на 
професија, дејност или должност; 

2. Доказ од надлежен орган дека лицето-основач на 
друштво за инвестиционо советување e/не е осудуван 
со казна затвор за кривични дела од областа на банкар-
ството, финансиите, работните односи, имотот, мито и 
корупција, додека траат правните последици од осу-
дата; 

3. Доказ за изворот на средствата кои лицето ги 
вложува во друштво за инвестиционо советување (до-
кумент за наследство, потврда од банка или друга фи-

нансиска институција за висината и датумот на вложе-
ните средства, документ за висината на платата и прихо-
дите остварени по други основи и друг соодветен доказ); 

4. Изјава на основачот на друштво за инвестиционо 
советување под целосна морална, материјална и кри-
вична одговорност, заверена кај нотар, за потеклото на 
средствата што се вложуваат односно основата за стек-
нување акции / удели во друштвото за инвестиционо 
советување;  

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата 

не се во можност да достават лична карта односно пат-

на исправа советување под целосна морална, матери-

јална и кривична одговорност, заверена кај нотар, за 

потеклото на средствата што се вложуваат, односно ос-

новата за стекнување акции/удели во друштвото за ин-

вестиционо советување; 

5. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-

лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-

це од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со 

кој се докажува сопственоста на основачот во капита-

лот на други правни лица; 

6. Потврда од надлежна институција за редовно 

плаќање на јавните давачки. 

(2) Документацијата од став 1 не треба да биде поста-

ра од 30 дена сметано од денот на поднесување на бара-

њето за дозвола за работење до Комисијата (освен доку-

ментот за наследство кој може да биде постар од 30 дена).  

(3) Изјавата од став 1 точка 4 на овој член може до 

Комисијата да се достави во електронска форма потпи-

шана со квалификуван дигитален сертификат и во тој 

случај не се заверува на нотар. 

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицата кои се 

јавуваат како основачи на друштвото за управување со 

инвестициски фондови.  

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот 3 - 

Потврда дадена како прилог кон овој Правилник. 

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето / лицата 

не се во можност да достават лична карта односно пат-

на исправа на увид, задолжително до Комисијата дос-

тавуваат потврда за постоење на факти (афидавит), из-

дадена од страна на нотар односно надлежен орган. 

 

Документација која се однесува на основачите - 

правни лица 

 

Член 4 

(1) Кога основачи на друштво за инвестиционо со-

ветување е/се правнo/и лицe/а, кон барањето за дозвола 

за работење, за секој од основачите, се поднесува след-

ната документација во која се содржани информации за 

правното лице - основач на друштво за инвестиционо 

советување: 

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за 

учество во основањето на друштво за инвестиционо со-

ветување; 

2. Извод од регистрацијата на основачот од региста-

рот кој ја одразува последната фактичка состојба на ос-

новачот (потврда за правното лице - тековна состојба); 
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3. Доказ за добиена претходна согласност односно 
мислење за основање на друштво за инвестиционо со-
ветување издадено од соодветна институција во случај 
кога како основач на друштво за инвестиционо совету-
вање се јавува банка, штедилница, осигурително друш-
тво или друго правно лице за кое со закон е утврдена 
обврска за добивање претходна согласност односно 
мислење за основање на друштво за инвестиционо со-
ветување; 

4. Изјава на основачот на друштво за инвестиционо 
советување дадена под целосна морална, материјална и 
кривична одговорност и заверена кај нотар, за потекло-
то на средствата што се вложуваат, односно основата 
за стекнување акции/удели во друштвото за инвестици-
оно советување и доказ за изворот на средствата кои 
лицето ги вложува во друштвото; 

5. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-
лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-
це од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со 
кој се докажува сопственоста на основачот во капита-
лот на други правни лица; 

6. Ревидирани финансиски извештаи за послeдните 
две години на основачот заедно со мислење на овлас-
тен ревизор (доколку правното лице постои пократко 
тогаш доставува ревидирани финансиски извештаи за 
периодот на постоење); 

7. Потврда од надлежни институции за редовноста 
на плаќање на јавните давачки (даноци и други придо-
неси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање); 

8. Извод од состојбата на сметките на основачот кај 
носителот на платниот промет; 

9. Потврда од надлежни институции дека против 
основачот не е поведена стечајна или ликвидациона 
постапка; 

10. Потврда (уверение) од надлежен орган дека про-
тив основачот не е изречена мерка на безбедност забра-
на за вршење на дејност; 

11. Статут или друг акт за основање на основачот и  
12. Прашалникот од Образец 2 на овој Правилник 

за исполнување на критериумите за подобност.     
(2) Документацијата од став 1 точка 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10 и 12 на овој член не треба да биде постара од 30 
дена сметано од денот на поднесување на барањето за 
дозвола за работење до Комисијата.  

(3) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на лицата осно-
вачи на правното лице, кое се јавува како основач на 
друштвото за инвестиционо советување. 

(4) При вршење на увидот, овластените лица кои вр-
шат увид во лична карта односно важечка патна исправа, 
задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 
3 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.  

(5) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата 
не се во можност да достават лична карта односно пат-
на исправа на увид, задолжително до Комисијата дос-
тавуваат потврда за постоење на факти (афидавит), из-
дадена од страна на нотар односно надлежен орган. 

 

Друга документација која се поднесува кон  

барањето 

 

Член 5 

Независно дали основач на Друштво за инвестицио-

но советување е физичко или правно лице, кон барање-

то се поднесува и следната документација: 

- Опис на услугите кои ќе ги врши друштвото;  

- Доказ за висината на основната главнина согласно 

Законот за хартии од вредност, односно доказ за уплата 

на паричниот влог на времена сметка кај носител на 

платниот промет во Република Северна Македонија, 

- Деловен план за основање и работење на друштво-

то за инвестиционо советување;  

- Акт за чување на деловна тајна, спречување на 

злоупотреба на деловна тајна, како и начинот и мож-

носта за проток на информации во и надвор од друш-

твото за инвестиционо советување;  

- Aкт за работење со странки; 

- Предлог договори кои друштвото ќе ги склучува 

со клиенти за инвестиционо советување и управување 

со портфолио на хартии од вредност по налог и за 

сметка на индивидуален клиент; 

- Доказ за користење односно сопственост на де-

ловниот простор во кој ќе биде регистрирано седиште-

то на друштвото согласно закон и 

- Доказ за платен надоместок на Комисијата за раз-

гледување и одлучување по барањето за издавање 

одобрение за основање на друштво за инвестиционо 

советување, согласно Тарифникот за утврдување на ви-

сината на надоместоците што ги наплатува Комисијата.  

 

Член 6 

(1) Друштвото за инвестиционо советување може 

да врши услуги на инвестиционо советување ако има 

вработено најмалку едно лице со дозвола за работење 

на инвестиционен советник издадени од Комисијата. 

(2) За исполнување на условот од став 1 на овој 

член, друштвото за инвестиционо советување со бара-

њето за добивање дозвола за работење приложува:  

- дозвола за работење на инвестиционен советник 

издадена од Комисијата за лицето односно лицата кои 

ќе работат во друштвото за инвестиционо советување;  

- доказ од надлежен орган дека лицето односно ли-

цата кои ќе работат во друштвото за инвестиционо со-

ветување не се осудувани за кривични дела против 

имотот, за фалсификување пари, печати и документи и 

за затајување данок, додека траат правните последици 

од осудата.  

(3) Лицето основач на друштвото за инвестиционо 

советување, лицата кои ќе бидат во органот на управу-

вање и лицата кои ќе бидат вработени во друштвото за 

инвестиционо советување задолжително даваат изјава 

со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за 

нивна сметка да ги користи и обработува доставените 

податоци  и документацијата.  

 

Исполнување на критериумите за подобност 

 

Член 7 

(1) Со поднесување на барање за издавање дозвола 

за работење на друштвото за инвестиционо совету-

вање, лицата од член 3 и член 4 од овој Правилник за-

должително доставуваат и пополнет прашалник за ис-

полнување на критериумите за подобност. 

(2) Прашалникот од став 1 е прилог кон овој Пра-

вилник (Образец 2 - Прашалник). 
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(3) Прашалникот се пополнува од страна на основа-

чите и одговорното лице на друштвото за инвестицио-

но советување во основање. 

(4) Во рамки на Прашалникот лицата од член 3 и 

член 4 од овој Правилник задолжително пополнуваат 

Изјава дека 

- лично го пополнил прашалникот и дека информа-

циите што ги содржи прашалникот како и целата доку-

ментација која ја доставува во рамки на барањето се 

точни и вистинити и не содржат фалсификувани пода-

тоци и документи. 

- не прикрил ниту една информација која може да 

има влијание на одлуката на Комисијата. 

- свесен е за критериумите пропишани со Законот за 

хартии од вредност и релевантните подзаконски акти.  

- ќе обезбеди почитување на законската и подзакон-

ската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и 

на мерките преземени од Комисијата и ќе ги достави 

сите податоци и информации побарани од Комисијата 

за вршење на ефикасна супервизија.  

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој 

факт кој може да влијае на промена на дадените ин-

формации во прашалникот и кој може да има влијание 

на исполнувањето на критериумите на подобност. 

- е согласен Комисијата да изврши проверка на сите 

наведени податоци и информации во прашалникот и 

проверка на сите документи кои се доставени во при-

лог на барањето за давање согласност. 

- ја овластува Комисијата во негово име и за негова 

сметка да ги користи доставените податоци во поста-

пката за прибавување на потребните потврди од други 

институции по службена должност. 

(5) Изјавата од став 4 е составен дел на Прашални-

кот за исполнување на критериумите за подобност. 

(6) Прашалникот треба да е пополнет целосно, 

уредно и читливо.  
 
(7) Прашалникот  може до Комисијата, да се подне-

се во електронска форма потпишан со квалификуван 

дигитален сертификат. 

(8) Потписите на Изјавата од став 4 на овој член за-

должително треба да бидат заверени на нотар, освен во 

случај на доставување на изјавата во електронска фор-

ма кога истата треба да е потпишана со квалификуван 

дигитален сертификат.  
 

Член 8 

По уписот на основањето во трговскиот регистар, 

друштвото за инвестиционо советување е должно до 

Комисијата да достави соодветна документација од ко-

ја може да се види дека најмалку едно лице што има 

добиено дозвола за работење на инвестиционен совет-

ник, засновало редовен работен однос во друштвото за 

инвестиционо советување.  
 

Поднесување на документацијата 
 

Член 9 

 (1) Документацијата која се поднесува до Комиси-

јата кон барањето добивање на дозвола за работење на 

друштвото за инвестиционо советување, треба да биде 

доставена во оригинал или нотарски заверен препис на 

оригиналот. 

(2) Документацијата издадена од странска држава 

задолжително се доставува со апостил и со нотарски 

заверен превод од страна на овластен судски преведу-

вач.  

(3) Доколку законодавството на странската држава 

поинаку ја регулира материјата , лицето е должно да се 

повика на правно мислење од адвокат, со цел да се пот-

врди разликата во регулативата. Во овој случај адвока-

тот задолжително дава изјава дека е овластен согласно 

законодавството во странската држава за потврдување 

на тие факти и дека истото е одговорно за вистинитос-

та на дадените податоци. 

(4) За одлучување по поднесеното барање за дозво-

ла за работење, Комисијата може да побара прецизира-

ње на веќе доставената документација, доставување на 

дополнителна документација, а може да ја користи и 

документацијата со која располага Комисијата. 

 

Постапување по барањето 

 

Член 10 

(1) Комисијата веднаш по приемот на барањето за 

добивање на дозвола за работење на друштвото за ин-

вестиционо советување пристапува кон негово разгле-

дување, а мериторно одлучува откако подносителот до 

Комисијата ќе ја достави целокупната документација 

пропишана со закон и овој Правилник.  

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неу-

редно или барање со формално правни недостатоци, 

Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 

потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 

предупреди за последиците од непостапувањето. До-

колку подносителот не ја дополни документацијата и 

не ги отстрани недостатоците на барањето во определе-

ниот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од 

барањето, а Комисијата ќе донесе решение со кое ќе ја 

запре постапката поведена по барањето. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 11 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за документацијата 

која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола 

за работење на друштво за инвестиционо советување 

(„Службен весник на РСМ“ број 110/2006, 192/2019 и 

221/2019). 

 

Член 12 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Број 01-83/3     Комисија за хартии од вредност 

11 март 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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1171. 
Врз основа на член 190, член 95 став 2, член 102 и 

член 106 став  5 и 6 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на ден 11.3.2020 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ДОПОЛНИТЕЛ-
НИТЕ ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОД-
РЖИ БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА  

РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕРСКА КУЌА 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со Правилникот за формата, содржината и допол-

нителните информации кои треба да ги содржи бара-
њето за издавање на дозвола за работење на брокерска 
куќа поблиску се пропишуваат формата, содржината и 
дополнителните информации кои треба да ги содржи 
барањето за издавање на дозвола за работење на бро-
керска куќа (во понатамошниот текст:Правилник). 

 
Член 2 

Согласно одредбите од Законот за хартии од вред-
ност, овој Правилник се применува при издавање на 
дозвола за работење на брокерска куќа, овластена бан-
ка согласно Законот за банките (во понатамошниот 
текст овластена банка) и подружница на странска бро-
керска куќа. 
 
Барање за издавање дозвола за работење на брокер-
ска куќа, овластена банка и подружница на странска  

брокерска куќа 
 

Член 3 
(1) Барање за издавање дозвола за работење на бро-

керска куќа, овластена банка и подружница на стран-
ска брокерска куќа (во понатамошниот текст: Барање 
за дозвола за работење) се поднесува до Комисијата во 
форма и содржина утврдена со пропишаниот образец 
„Барање за издавање на дозвола за работење на брокер-
ска куќа, овластена банка и подружница на странска 
брокерска куќа“, даден во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој Правилник. 

(2) Образецот од Прилог 1 треба да е пополнет 
електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да 
ја содржи во прилог документацијата пропишана со 
овој Правилник. Образецот за барањето мора да биде 
целосно пополнет. 

(3) Барањето за дозвола за работење го потпишува-
ат основачите.  

(4) Барањето за дозвола за работење може до Коми-
сијата да се поднесе во електронска форма потпишано 
со квалификуван дигитален сертификат. 

 
Документација кон барањето за дозвола за работење 

на брокерска куќа и овластена банка 
 

Член 4 
(1) Кон барањето за дозвола за работење на брокер-

ска куќа и овластена банка се приложува документаци-
јата пропишана со член 106 став 2 од Законот за хартии 
од вредност, документацијата пропишана со овој Пра-
вилник и документацијата пропишана со Правилникот 
за кадровска, техничка и организациона оспособеност 
за основање и работа на овластено правно лице за 
вршење услуги со хартии од вредност.  

(2) Истовремено со барањето за дозвола за работе-
ње се поднесува и Барањето за давање согласност за 
именување на директор заедно со потребната докумен-

тација согласно Правилникот за начинот и постапката 
на давање согласност за именување директор на овлас-
тен учесник на пазарот на хартии од вредност и ут-
врдување на формата и содржината на барањето за да-
вање на согласност за именување директор на овластен 
учесник на пазарот на хартии од вредност. 

(3) Доколку при основањето на брокерска куќа не-
кој од основачите се стекнува со квалификувано учес-
тво во истата, при поднесување на барањето за издава-
ње на дозвола за работење се поднесува и целокупната 
документација која се однесува на стекнување на ква-
лификувано учество во брокерска куќа, согласно член 
152-б од Законот за хартии од вредност и Правилникот 
за потребната дополнителна документација за добива-
ње согласност за стекнување на квалификувано учес-
тво во брокерска куќа, берза на хартии од вредност, 
депозитар за хартии од вредност и друштво за управу-
вање со инвестициски фондови. 

(4) При поднесување на барањето за издавање на 
дозвола за работење се поднесува и доказ за платен на-
доместок на Комисијата за разгледување и одлучување 
по барањето за дозвола за работење согласно Тарифни-
кот за содржината и висината на одделните надоместо-
ци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност. 

 
Документација која се однесува на основачите  

- правни лица 
 

Член 5 
(1) Кога основачи на брокерска куќа/овластена бан-

ка се правни лица, кон барањето за издавање на дозво-
ла за работење, за секој од основачите, се поднесува 
следната документација во која се содржани информа-
ции за правното лице - основач на брокерска куќа/ов-
ластена банка: 

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за 
учество во основањето на брокерска куќа/овластена 
банка; 

2. Извод од регистрацијата на основачот од региста-
рот кој ја одразува последната фактичка состојба на ос-
новачот (потврда за правното лице - тековна состојба); 

3. Доказ за добиена претходна согласност односно 
мислење за основање на брокерска куќа/овластена бан-
ка издаден од соодветна институција во случај кога ка-
ко основач се јавува банка, штедилница, осигурително 
друштво или друго правно лице за кое со закон е ут-
врдена обврска за добивање претходна согласност од-
носно мислење за основање на брокерска куќа/овласте-
на банка; 

4. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-
лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-
це од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со 
кој се докажува сопственоста на основачот во капита-
лот на други правни лица; 

5. Ревидирани финансиски извештаи за послeдните 
две години на основачот заедно со мислење на овлас-
тен ревизор (доколку правното лице постои пократко 
тогаш доставува ревидирани финансиски извештаи за 
периодот на постоење); 

6. Потврда од надлежни институции за редовноста 
на плаќање на јавните давачки (даноци и други придо-
неси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање); 

7. Извод од состојбата на сметките на основачот кај 
носителот на платниот промет; 

8. Потврда од надлежни институции дека против 
основачот не е поведена стечајна или ликвидациона 
постапка; 

9. Потврда (уверение) од надлежeн орган дека про-
тив основачот не е изречена мерка на безбедност забра-
на за вршење на дејност; 
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10. Потврда од надлежниот орган дека имотот (во 
непаричен облик) што се вложува не е оптоварен со об-
врски спрема државата, правни или физички лица (хи-
потека, рачен залог и сл.); 

11. Статут или друг акт за основање на основачот и 
12. Список на лицата (име и презиме, ЕМБГ, број 

на пасош за странски лица, адреса на живеење односно 
фирма, седиште и претежна дејност за која е регистри-
рано правното лице) кои во основачот поседуваат пове-
ќе од 10% од акциите односно уделите, вклучувајќи 
податоци за бројот на акции или удели кои ги поседу-
ваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот број 
на акции односно удели на основачот, како и процен-
тот кој го претставуваат во гласачката структура на ос-
новачот. 

13. Пополнет Прашалник за исполнување на крите-
риумите за подобност на основачот. 

(2) Документацијата од став 1 точка 2, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 12 и 13 на овој член не треба да биде постара од 30 
дена сметано од денот на поднесување на барањето за 
дозвола за работење до Комисијата.  

(3) Документацијата од став 1 точка 3 од овој член, 
Комисијата ja прибавува по службена должност однос-
но врши увид во документацијата доставена од страна 
на странката.  

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на лицата осно-
вачи на правното лице кое сака да основа брокерската 
куќа. 

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои 
вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-
права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 
во Прилог 4 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-
вилник.  

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата 
од став (4) на овој член, не се во можност да достават 
лична карта односно патна исправа на увид, задолжи-
телно до Комисијата доставуваат потврда за постоење 
на факти (афидавит), издадена од страна на нотар од-
носно надлежен орган. 

 
Документација која се однесува на основачите  

- физички лица 
 

Член 6 
(1) Кога основачи на брокерска куќа/овластена бан-

ка се физички лица кон барањето за издавање дозвола 
за работење, за секој од основачите се поднесува след-
ната документација во која се содржани информации за 
физичкото лице-основач на брокерска куќа/овластена 
банка: 

1. Кратка биографија на основачот; 
2. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-

лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-
це од регистарот, и сл.) од надлежна институција, со 
кој се докажува сопственоста на основачот во капита-
лот на други правни лица; 

3. Потврда од надлежен орган дека имотот (во непа-
ричен облик) што се вложува не е оптоварен со об-
врски спрема државата, правни или физички лица (хи-
потека, рачен залог и сл.). 

4. Пополнет Прашалник за исполнување на крите-
риумите за подобност на основачот. 

(2)  Документацијата од став 1 точка 2 и 3 на овој 
член не треба да биде постара од 30 дена сметано од 
денот на поднесување на барањето за дозвола за рабо-
тење до Комисијата.  

(3) Документот од став 1 точка 1 на овој член е сос-
тавен дел на Прашалникот од член 10 на овој Правил-
ник.  

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на лицата осно-
вачи на брокерската куќа. 

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои вр-
шат увид во лична карта односно важечка патна исправа, 
задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 
4 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.  

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата 
од став (4) на овој член не се во можност да достават 
лична карта односно патна исправа на увид, задолжи-
телно до Комисијата доставуваат потврда за постоење 
на факти (афидавит), издадена од страна на нотар од-
носно надлежен орган. 

 
Информации кои се однесуваат на членовите на 
надзорниот одбор или неизвршните членови на од-
борот на директори на брокерска куќа/овластена  

банка 
 

Член 7 
(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење 

на брокерска куќа/овластена банка за секој од членови-
те на надзорниот одбор или неизвршните членови на 
одборот на директори на брокерска куќа/овластена 
банка се поднесува следната документација во која се 
содржани информации за членот на надзорниот одбор 
или неизвршните членови на одборот на директори: 

1. Кратка биографија на членот на надзорниот од-
бор или неизвршниот член на одборот на директори; 

2. Одлука на основачите за именување на лицето за 
член на надзорниот одбор или неизвршен член на од-
борот на директори односно кога барањето за соглас-
ност е поднесено при основање статут со кој основачи-
те ги назначуваат првите членови на надзорниот одбор 
односно одборот на директори, и тоа во оние случаи 
кога со закон е предвидено членовите на овој орган да 
се назначуваат со Статутот; 

3. Доказ за завршено високо образование; 
4. Доказ од надлежен орган дека против членот на 

надзорниот одбор или неизвршниот член на одборот на 
директори не е изречена мерка на безбедност забрана 
за вршење на професија, дејност или должност; 

5. Доказ од надлежен орган за осудуваност односно 
неосудуваност на членот на надзорниот одбор или не-
извршниот член на одборот на директори, додека траат 
правните последици од осудата; 

6. Доказ за поседување на работно искуство од нај-
малку три години во областа на економијата, финанси-
ите или деловното право; 

7. Изјава на членот на надзорниот одбор или неиз-
вршниот член на одборот на директори, дадена под це-
лосна морална, материјална и кривична одговорност и 
заверена кај нотар дека не постои некое од ограничува-
њата за избор од член 346 од Законот за трговски 
друштва и друго ограничување утврдено со закон, а за 
независниот неизвршен член на одборот на директори 
и дека не постои некое од ограничувањата од член 3 
став 1 точка 25 од Законот за трговски друштва. 

8. Пополнет Прашалник за исполнување на крите-
риумите за подобност на кандидатот. 

(2) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7 и 8 на 
овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано 
од денот на поднесување на барањето за дозвола за ра-
ботење до Комисијата.  

(3) Изјавата од став 1 точка 7 од овој член се подне-
сува во форма и содржина утврдена со пропишаниот 
образец 3: Изјава кој е составен дел на овој Правилник, 
заверена кај нотар. Изјавата може до Комисијата, да се 
достави во електронска форма потпишана со квалифи-
куван дигитален сертификат и во тој случај не се заве-
рува на нотар. 
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(4) За физичките лица кои ги претставуваат правни-
те лица - неизвршни членови на одборот на директори, 
односно членови на надзорниот одбор на брокерска 
куќа/овластена банка, покрај документацијата од став 1 
на овој член, до Комисијата се поднесува и одлука на 
органот на управување на правното лице за избор на 
застапник во одборот на директори или надзорниот од-
бор на брокерска куќа/овластена банка. 

(5) За правните лица кои се избрани за членови на 
надзорниот одбор или за неизвршни членови на одбо-
рот на директори на брокерска куќа/овластена банка, 
до Комисијата се поднесува и извод од регистрацијата 
на правното лице од регистарот кој ја одразува послед-
ната фактичка состојба на правното лице (потврда за 
правното лице - тековна состојба). 

(6) Документите од став 1 точка 4 и точка 5 од овој 
член, Комисијата ги прибавува по службена должност 
односно врши увид во документите доставени од стра-
на на странката.  

(7) Документот од став 1 точка 1 на овој член е сос-
тавен дел на Прашалникот од член 10 на овој Правил-
ник.  

(8) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на лицата члено-
ви на надзорниот одбор или неизвршни членови на од-
борот на директори. 

(9) При вршење на увидот, овластените лица кои 
вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-
права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 
во Прилог 4 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-
вилник.  

(10) Во случајот од став (8), доколку лицето/лицата 
од став (8) на овој член не се во можност да достават 
лична карта односно патна исправа на увид, задолжи-
телно до Комисијата доставуваат потврда за постоење 
на факти (афидавит), издадена од страна на нотар од-
носно надлежен орган. 

 
Документација кон барањето за дозвола за работење 

на подружница на странска брокерска куќа 
 

Член 8 
(1) Кон барањето за дозвола за работење на под-

ружница на странска брокерска куќа се приложува до-
кументацијата пропишана со член 102 став 2 од Зако-
нот за хартии од вредност, документацијата пропишана 
со овој Правилник и документацијата пропишана со 
Правилникот за кадровска, техничка и организациона 
оспособеност за основање и работа на овластено прав-
но лице за вршење услуги со хартии од вредност.  

(2) Кон барањето за дозвола за работење се прило-
жува следната документација од странската брокерска 
куќа: 

1. Извод од регистрацијата на странската брокерска 
куќа од регистарот кој ја одразува последната фактичка 
состојба на основачот (потврда за правното лице - те-
ковна состојба); 

2. Доказ за добиена претходна согласност односно 
мислење за основање на подружница на странска бро-
керска куќа издаден од надлежно регулаторно тело во 
случај кога со закон за регулаторот во матичната држа-
ва е утврдена обврска за одобрување на основањето на 
подружница во странска држава; 

3. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-
лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-
це од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со 
кој се докажува сопственоста на странската брокерска 
куќа во капиталот на други правни лица; 

4. Потврда од надлежни институции за редовноста 
на плаќање на јавните давачки (даноци и други придо-
неси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање); 

5. Извод од состојбата на сметките на странската 
брокерска куќа кај носителот на платниот промет; 

6. Потврда од надлежни институции дека против 
странската брокерска куќа не е поведена стечајна или 
ликвидациона постапка; 

7. Потврда (уверение) од надлежeн орган дека про-
тив странската брокерска куќа не е изречена мерка на 
безбедност забрана за вршење на дејност; 

8. Статут или друг акт за основање на странската 
брокерска куќа и 

9. Список на лицата (име и презиме, ЕМБГ, број на 
пасош за странски лица, адреса на живеење односно 
фирма, седиште и претежна дејност за која е регистри-
рано правното лице) кои во странската брокерска куќа 
поседуваат повеќе од 10% од акциите односно уделите, 
вклучувајќи податоци за бројот на акции или удели кои 
ги поседуваат и процентот кој го претставуваат во 
вкупниот број на акции односно удели на странската 
брокерска куќа, како и процентот кој го претставуваат 
во гласачката структура на странската брокерска куќа. 

10. Доказ од регулаторниот орган за изречени мер-
ки спрема странската брокерска куќа (доколку има, да 
бидат наведени сите преземени мерки против странска-
та брокерска куќа). 

11. Пополнет Прашалник за исполнување на крите-
риумите за подобност на основачот. 

(3) Документацијата од став 1 точка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10 и 11 од овој член не треба да биде постара од 30 
дена сметано од денот на поднесување на барањето за 
дозвола за работење до Комисијата.  

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на лицата осно-
вачи на странската брокерска куќа која сака да основа 
подружница. 

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои вр-
шат увид во лична карта односно важечка патна исправа, 
задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 
4 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.  

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата 
од став (4) на овој член, не се во можност да достават 
лична карта односно патна исправа на увид, задолжи-
телно до Комисијата доставуваат потврда за постоење 
на факти (афидавит), издадена од страна на нотар од-
носно надлежен орган. 

 
Информации кои се однесуваат на лицето одговорно 
за следење и почитување на законите и другите прав-
ни прописи и правилата на саморегулирачките орга-
низации и актите на брокерска куќа/овластена банка 
 

Член 9 
(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење, 

се поднесува и следната документација во која се сод-
ржани информации за лицето одговорно за следење и 
почитување на законите и другите правни прописи и 
правилата на саморегулирачките организации и актите 
на брокерската куќа/овластената банка (во понатамош-
ниот текст: лице одговорно за следење и почитување 
на регулативата): 

1. Кратка биографија на лицето одговорно за следе-
ње и почитување на регулативата; 

2. Доказ за завршено високо образование од облас-
та на економијата, финансиите или правото; 

3. Доказ од надлежен орган дека против лицето од-
говорно за следење и почитување на регулативата не е 
изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
професија, дејност или должност; 

4. Доказ од надлежен орган за осудуваност односно 
неосудуваност на лицето одговорно за следење и почи-
тување на регулативата, додека траат правните послед-
ици од осудата; 
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5. Дозвола на лицето одговорно за следење и почи-

тување на регулативата за работење на брокер или доз-

волата за работење на инвестиционен советник издаде-

на од Комисијата. 

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член е сос-

тавен дел на Прашалникот од член 10 на овој Правил-

ник. 

(3) Документацијата од став 1 точка 3 и 4 на овој 

член не треба да биде постара од 30 дена сметано од 

денот на поднесување на барањето за дозвола за рабо-

тење до Комисијата.  

(4) Документите од став 1 точка 3 и 4 од овој член, 

Комисијата ги прибавува по службена должност однос-

но врши увид во документите доставени од страна на 

странката. Документот од став 1 точка 5 од овој член 

се обезбедува од евиденцијата на Комисијата. 

(5) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицето одго-

ворно за следење и почитување на регулативата. 

(6) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 4 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(7) Во случајот од став (5), доколку лицето од став 

(5) на овој член не е во можност да достави лична 

карта односно патна исправа на увид, задолжително до 

Комисијата доставува потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган. 

 

Исполнување на критериумите за подобност на  

кандидатот 

 

Член 10 

(1) Со поднесување на барање за издавање дозвола 

за работење, лицата од член 5, 6, 7, 8 и 9 задолжително 

доставуваат и пополнет прашалник за исполнување на 

критериумите за подобност. 

(2) Прашалникот од став 1 е прилог кон овој Пра-

вилник (Образец 3 - Прашалник). 

(3) Во рамки на Прашалникот лицата од член 5, 6, 

7, 8 и 9 задолжително пополнуваат Изјава дека 

- лично го пополнил прашалникот и дека информа-

циите што ги содржи прашалникот како и целата доку-

ментација која ја доставува во рамки на барањето се 

точни и вистинити и не содржат фалсификувани пода-

тоци и документи. 

- не прикрил ниту една информација која може да 

има влијание на одлуката на Комисијата. 

-  свесен е за критериумите пропишани со Законот 

за хартии од вредност и релевантните подзаконски 

акти, кои треба да ги исполни за да добие согласност за 

членовите на надзорниот одбор или неизвршните чле-

нови на одборот на директори на брокерска куќа/овлас-

тена банка, односно дека ги исполнува критериумите 

за именување за лицето одговорно за следење и почи-

тување на законите и другите правни прописи и прави-

лата на саморегулирачките организации и актите на 

брокерска куќа/овластена банка.  

- ќе обезбеди почитување на законската и подзакон-

ската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и 

на мерките преземени од Комисијата и ќе ги достави 

сите податоци и информации побарани од Комисијата 

за вршење на ефикасна супервизија.  

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој 

факт кој може да влијае на промена на дадените ин-

формации во прашалникот и кој може да има влијание 

на исполнувањето на критериумите на подобност. 

- по добивањето согласност од Комисијата, ќе склу-

чи договор за работа со лицето кое ја застапува брокер-

ската куќа/овластена банка, односно претседателот на 

органот на управување. 

- е согласен Комисијата да изврши проверка на сите 

наведени податоци и информации во прашалникот и 

проверка на сите документи кои се доставени во при-

лог на барањето за давање согласност. 

- ја овластува Комисијата во негово име и за негова 

сметка да ги користи доставените податоци во поста-

пката за прибавување на потребните потврди од други 

институции по службена должност. 

(4) Во рамки на Прашалникот подносителот на ба-

рањето односно претседателот на органот на управува-

ње на брокерска куќа/овластена банка, задолжително 

пополнува Изјава дека 

- од страна на брокерска куќа/овластена банка која 

ја претставува е извршена проценка на кандидатот и 

согласно истата утврдено е дека истиот ги исполнува 

критериумите за подобност согласно позитивните за-

конски прописи, 

- брокерската куќа/овластената банка ги има пред-

вид сите барања на Комисијата за утврдување на ис-

полнување на  критериумите на подобност и истото е 

земено предвид при оценката на кандидатот од нивна 

страна, 

-  извршена е проверка на податоците во прашални-

кот и на целокупната документација која е доставена 

во прилог на барањето за издавање согласност и во 

рамки на нивните сознанија истите се точни и вистини-

ти и не содржат фалсификувани податоци и документи, 

- oписот на позицијата за која е извршена проценка 

на кандидатот потполно се совпаѓа со активностите за 

кои кандидатот ќе биде одговорен, 

- брокерската куќа/овластената банка го има извес-

тено кандидатот за одговорностите кои произлегуваат 

од функцијата во согласност со барањата на овој пра-

шалник, 

- брокерската куќа/овластената банка има политика 

за управување со било каков конфликт на интерес, 

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој 

факт кој може да влијае на промена на дадените ин-

формации во прашалникот и кој може да има влијание 

на исполнувањето на критериумите на подобност на 

предложениот кандидат, 

- по добивање на согласност од Комисијата со пред-

ложениот кандидат за директор, ќе склучи договор за 

работа/договор за уредување на односите меѓу друш-

твото и директорот, 



 Стр. 34 - Бр. 73                                                                                          23 март 2020 
 

- по добивање на дозвола за работење од Комисија-

та со предложеното лице одговорно за следење и почи-

тување на законите и другите правни прописи и прави-

лата на саморегулирачките организации и актите на ов-

ластеното правно лице ќе склучи договор за работа, 

- како претставник на органот на управување на 

брокерска куќа/овластена банка е овластен да ја попол-

ни оваа изјава и да ја потпише во име на брокерската 

куќа/овластената банка, а која се однесува на предло-

жениот кандидат од страна на брокерската куќа/овлас-

тената банка. 

(5) Изјавите од став 4 и став 5 се составен дел на 

Прашалникот за исполнување на критериумите за по-

добност на кандидатот под точка 10 и точка 11. 

(6) Алинеја 3 и алинеја 6 од Изјавата од став 4 (точ-

ка 10 од Прашалникот) и Изјавата од став 5 ( точка 11 

од Прашалникот) не се пополнуваат во случај кога 

Прашалникот го пополнува лице основач на овластено 

правно лице, односно странска брокерска куќа основач 

на подружница.   

(7) Прашалникот треба да е пополнет целосно, 

уредно и читливо.  

(8) Прашалникот  може до Комисијата, да се подне-

се во електронска форма потпишан со квалификуван 

дигитален сертификат. 

(9) Потписите на Изјавите од став 4 и став 5 на овој 

член задолжително треба да бидат заверени на нотар, 

освен во случај на доставување на изјавите во елек-

тронска форма потпишувани со квалификуван дигита-

лен сертификат.  

 

Информации за висината на основната главнина на 

брокерска куќа/овластена банка 

 

Член 10 

Кон барањето за издавање дозвола за работење на 

брокерска куќа/овластена банка се поднесува следната 

документација која се јавува како доказ за висината на 

основната главнина согласно со членот 99 од Законот 

за хартии од вредност: 

1. Доказ за уплата на паричниот влог на времена 

сметка кај носител на платниот промет во Република 

Северна Македонија  и 

2. Извештај од овластен судски проценител за про-

ценка на вредноста на непаричните влогови доколку 

основачот внесува непарични влогови во брокерска 

куќа/овластена банка. Кон извештајот од овластен суд-

ски проценител се приложува и доказ за сопственост 

на недвижни ствари и доказ за сопственост на подвиж-

ни ствари, за коишто со закон е определена обврска за 

евиденција (регистар). 

 

Поднесување на документацијата 

 

Член 11 

(1) Документацијата која се поднесува до Комисија-

та кон барањето дозвола за работење, треба да биде 

доставена во оригинал или нотарски заверен препис на 

оригиналот. 

(2) Документацијата издадена од странска држава 

задолжително се доставува со апостил и со нотарски 

заверен превод од страна на овластен судски преведу-

вач.  

(3) Доколку законодавството на странската држава 

поинаку ја регулира материјата, лицето е должно да се 

повика на правно мислење од адвокат, со цел да се пот-

врди разликата во регулативата. Во овој случај адвока-

тот задолжително дава изјава дека е овластен согласно 

законодавството во странската држава за потврдување 

на тие факти и дека истото е одговорно за вистинитос-

та на дадените податоци. 

(4) Во случај уверението/свидетелството/дипломата 

за степенот на стручна подготовка да е стекнато во 

странство, до Комисијата се доставува доказ дека стек-

натото уверение/свидетелство/диплома е нострифици-

рано/а од надлежен орган во Република Северна Маке-

донија. 

(5) За одлучување по поднесеното барање за дозво-

ла за работење, Комисијата може да побара прецизира-

ње на веќе доставената документација, доставување на 

дополнителна документација, а може да ја користи и 

документацијата со која располага Комисијата. 

 

Постапување по барањето за дозвола за работење 

 

Член 12 

(1) Комисијата веднаш по приемот на барањето за 

основање пристапува кон негово разгледување, а мери-

торно одлучува во законски предвидениот рок откако 

подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната 

документација пропишана со закон и овој Правилник.  

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неу-

редно или барање со формално правни недостатоци, 

Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 

потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 

предупреди за последиците од непостапувањето. До-

колку подносителот не ја дополни документацијата и 

не ги отстрани недостатоците на барањето во определе-

ниот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од 

барањето, а Комисијата ќе донесе решение со кое се за-

пира постапката поведена по барањето. 

 

Член 13 

(1) Со денот на влегување во сила на овој Правил-

ник престанува да важи Правилникот за дополнителни-

те информации кои треба да ги содржи барањето за из-

давање на дозвола за работење на брокерска куќа 

(„Службен весник на РСМ“ број 6/2007, 81/2014, 

57/2016, 182/2016, 97/2019 и 192/2019).  

(2) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Број 01-84/3     Комисија за хартии од вредност 

11 март 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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1172. 

Врз основа на член 129, член 130, член 131 и член 

132 од Законот за инвестициски фондови („Службен 

весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 

145/2015, 23/2016 и 31/2020), Комисијата за хартии од 

вредност на РСМ на седницата одржана на ден 

11.3.2020 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на Друштвото за упра-

вување со инвестициски фондови Илирика Фунд Ме-

наџмент АД Скопје и на извршниот член на Одборот 

на директори на Друштвото за управување со инвести-

циски фондови, Главниот извршен директор Коста 

Костадиновски. 

 
2. Јавната опомена од став 1 се изрекува поради обја-

вување на рекламен материјал без претходно доставување 

до Комисијата за хартии од вредност, со што е постапено 

спротивно на член 55 од Законот за инвестициски фондо-

ви и поради објавување на рекламен материјал со кој се 

задира во друга посебно регулирана област и се доведува-

ат во заблуда инвеститорите, со што е постапено спротив-

но на член 56 од Законот за инвестициски фондови. 

 

3. Јавната  опомена ќе се објави во два дневни вес-

ници во Република Северна Македонија по нејзината 

конечност. 

 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-40     Комисија за хартии од вредност 

11 март 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
1173. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика* („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и “Службен 

весник на Република Северна Македонија” бр.96/2019) 

и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки 

малопродажни цени на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр. 103/2019 и 212/2019), Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

23.3.2020 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОП-

РОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 
- 49,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
- 52,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
- 45,50 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
- 34,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС -  18,738 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 

   

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 
- 12,973 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
- 14,752 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
- 16,646 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
- 16,419 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 13,990 (денари/килограм) 
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Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа oдлука, содржан е  надоместок за тро-

шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за 

Еуросупер БС-95 е во износ од 5,564 денари/литар, за 

Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС (Д-Е V)  е во износ 

од 5,600 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во из-

нос од 5,592 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС 

надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм. 

 

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 

НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 

од склад до бензински станици во износ од  0,75  де-

нари/литар за сите нафтени деривати. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од За-

конот за животната средина го плаќаат обврзниците ут-

врдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 
- 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
- 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
- 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
- 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за за-

должителни резерви на нафта и нафтени деривати кои 

согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврз-

ниците утврдени со овој закон при увоз и/или произ-

водство на нафтени деривати и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 
- 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
- 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
- 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
- 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврз-

ниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од Законот за 

акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 
- 21,692 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
- 21,996 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
- 15,233 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
-  6,136 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 

24.3.2020 година и истата ќе се објави во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ и на веб-

страницата на Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-864/1  

23 март 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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