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КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1949. 

Врз основа на член 105 став 4 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ број 
99/2009 и 57/2010), член 2 и 18 од Законот за плата и 
други надоместоци на избрани и именувани лица во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" број 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 
121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010 и 97/2010) и член 
2 точка 7 алинеја 11 од Одлуката за основање на посто-
јани работни тела на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 77/2008, 144/2008 и 147/2008) Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 јули 
2010 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА  

ЗА ДОМУВАЊЕ 
 
1. Со оваа одлуката се определуваат коефициентите 

за утврдување на платата на претседателот и на члено-
вите на  Регулаторната комисијата за домување, и тоа:            

 - за претседателот       3,0 
 - за членовите              2,5  
2. Основицата за пресметување на платата на пре-

тседателот  и на членовите на  Регулаторната комисија-
та за домување се определува согласно Законот за пла-
та и други надоместоци на избрани и именувани лица 
во Република Македонија. 

3. Решение за определување на плата на претседате-
лот и на членовите на  Регулаторната комисијата за до-
мување, врз основа на коефициентите утврдени во точ-
ка 1 на оваа одлука донесува Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на  донесу-
вањето, а ќе се применува од 16 јуни 2010 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 15-2968/12                            Претседател  
30 јули 2010 година              на Комисијата за прашања  

   Скопје                     на изборите именувањата, 
                                              Илија Димовски, с.р.                            

___________ 
1950. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за слобо-
ден пристап до информации од јавен карактер („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 13/2006 и 
6/2010), член 2 и 18 од Законот за плата и други надо-
местоци на избрани и именувани лица во Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 
121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010 и 97/2010) и член 
2 точка 7 алинеја 11 од Одлуката за основање на посто-
јани работни тела на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 77/2008, 144/2008 и 147/2008) Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 јули 
2010 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, НА 
ЗАМЕНИКОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ И НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА 
СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД 

ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 
1. Со оваа одлуката се определуваат коефициентите 

за утврдување на платата на претседателот, на замени-
кот претседател и на членовите на Комисијата за за-
штита на правото за слободен пристап до информации-
те од јавен карактер, и тоа:            

- за претседателот                        3,0 
- за заменикот претседател         2,9 
- за членовите                               2,5  
2. Основицата за пресметување на платата на пре-

тседателот, на заменикот претседател и на членовите 
на Комисијата за заштита на правото за слободен при-
стап до информациите од јавен карактер се определува 
согласно Законот за плата и други надоместоци на из-
брани и именувани лица во Република Македонија. 

3. Решение за определување на плата на претседате-
лот, на заменикот претседател и на членовите на Коми-
сијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер, врз основа на коефи-
циентите утврдени во точка 1 на оваа одлука донесува 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на  донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јуни 2010 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија".  
     Бр. 15-2968/13                            Претседател  
30 јули 2010 година              на Комисијата за прашања  

   Скопје                     на изборите именувањата, 
                                              Илија Димовски, с.р.                            

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1951. 

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за високото 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата 
на Република Македонија,  на седницата одржана на 
27.07. 2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

I. Општи oдредби 
 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат нормативите и стан-

дардите за условите кои треба да бидат исполнети за 
основање високообразовни установи и за вршење на 
високообразовна дејност.  

 
II. Нормативи и стандарди за основање на високоо-
бразовни установи  и за вршење на високообразов-

на дејност  
Член 2 

За основање на високообразовни установи и за вр-
шење на високообразовна дејност  потребно е да бидат 
исполнети следните нормативи и стандарди: 

- утврдено студиско и научно-истражувачко по-
драчје, односно уметничка дисциплина за кои високоо-
бразовната установа се основа; 

- обезбедени соодветни простории; 
- обезбедена опрема за остварување на високообра-

зовната, научноистражувачката и уметничката, однос-
но стручната дејност; 
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- обезбедено е одржливо ниво на финансирање нај-
малку за еден циклус на студии; 

- обезбеден потребен број на наставно-научни и на-
ставни работници кои ги исполнуваат условите утврдени 
за избор во наставно-научни, научни и наставни звања; 

- големината на групата за предавања и вежби за ре-
довните студенти; 

- бројот на потребниот административен кадар за 
остварување на високообразовната дејност. 

 
1. Студиско и научноистражувачко подрачје 

 
Член 3 

Меѓународната Стандардна Класификација на образо-
ванието ИСЦЕД со која се утврдуваат студиските и науч-
но-истражувачките подрачја, односно уметничките дис-
циплини за кои се основа високообразовната установа  е 
дадена во Прилог бр. 1 и е составен дел  на оваа уредба. 

Научно-истражувачките подрачја се определуваат 
според меѓународната Фраскатиева класификација која е 
дадена во Прилог бр. 2 и е составен дел на оваа уредба. 

 
2. Нормативи за просторот 

 
Член 4 

Нормативи за потребен  нето простор по студент: 
- 3,5 m2 за студиските програми од подрачјето на 

општествените науки; 
- 4,5 m2 за студиските програми од подрачјето на 

природните и хуманистичките науки; 
- 7,5 m2 за студиските програми од подрачјата на 

техничките и биотехничките науки и  
- 8,5 m2 за студиските програми од подрачјето на 

медицинските науки. 
 

Член 5 
Потребен простор за наставно-научниот, научниот, 

односно наставниот кадар претставува располагање со 
наставнички кабинети така што еден кабинет да го де-
лат најмногу два наставника. 

 
Редовните професори имаат посебен кабинет 
 

Член 6 
Кога основачот на приватна високообразовна уста-

нова приложува договор за закуп како доказ за обезбе-
деност на простор, договорот треба да е склучен нај-
малку за времетраење колку што трае еден циклус на 
студии. 

 
3. Нормативи за опремата 

 
Член 7 

Нормативи за потребна опрема за изведување на 
наставата се: 

- доволен број на студентски места во предавални-
те, лабораториите [практичните и други наставни семи-
нари (работилници)]  за да може да се одржува целата 
настава предвидена со студиската програма на високо-
образовната установа, а кои ќе одговараат на нормати-
вите уредени во член 18 од оваа уредба; 

- опременост и функционалност на лабораториите, 
праксата и семинарите со опрема за индивидуална ра-
бота на студентите согласно со предметните програми 
кои се изведуваат, според ISO или други релевантни 
меѓународно признати стандарди; 

- опременост и функционалност на компјутерските 
лаборатории со компјутери за инивидуална работа на 
студентите, согласно со предметните програми во рам-
ките на студиската програма; 

- можност за приклучување на сопствени компјуте-
ри на студентите до 10% од вкупниот број студенти 
истовремено на информатичката мрежа во зградата на 
високообразовната установа. 

Член 8 
Високообразовната установа има библиотека која 

во своја сопственост ги има сите книги во печатена или 
електронска форма кои се наведени како задолжителна 
и дополнителна литература во сите предметни програ-
ми кои се изведуваат во таа високообразовна установа. 

Бројот на примероци за задолжителна литература е 
најмалку 10% а за дополнителната литература најмалку 
5% од бројот на студенти кои во моментот посетуваат 
настава по дадената предметна програма.  

Високообразовната установа овозможува директен 
(електронски) пристап до задолжителната и дополни-
телната литература. 

 
Член 9 

Високообразовната установа има своја веб страница или 
соодветна електронска апликација на која се објавени: 

- студиските програми; 
- предметните програми; 
- наставниот  кадар на високообразовната установа; 
- распоредите за предавања, вежби, семинари, кон-

такт-часови (консултации); 
- термините за испити, колоквиуми и други проверки; 
- наставниот материјал за студиските програми за 

кој не е пропишана друга литература во форма на печа-
тени книги; 

- други известувања. 
 

4. Нормативи за финансирање  
Член 10 

Средствата за финансирање на јавните универзите-
ти и на студиите од јавен интерес се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија и од други извори 
определени со закон, согласно со Програмата за висо-
кообразовната дејност. 

За финансирање на приватно-јавна непрофитна ви-
сокообразовна установа, средства може да се обезбеду-
ваат и од Буџетот на Република Македонија согласно 
со Законот за високото образование. 

 
Член 11 

За финансирање на приватната високообразовна 
установа и нејзините студиски програми, се смета дека 
е обезбедено одржливо ниво на финансирање ако е 
предложен финансиски план во циклуси од три, однос-
но четири години за прв циклус на студии, една однос-
но  две години за вториот циклус на студии и три годи-
ни за третиот циклус на студии, во кој се прикажани 
трошоците и очекуваните приходи според меѓународ-
ните сметководствени стандарди. 

 
Член 12 

Приватната високообразовна установа обезбедува 
квалитетна финансиска гаранција за своето основање. 

Се смета дека основачот на приватната високообра-
зовна установа обезбедил квалитетна финансиска га-
ранција доколку приложи финансиска гаранција од ли-
квидна банка или хипотека на недвижен имот прифат-
лива за министерството надлежно за работите на висо-
кото образование.  

Вредноста на финансиската гаранција од став 2 на 
овој член треба да ги надомести средствата кои студенти-
те ги уплатиле на високообразовната установа ако таа 
престане со работа, како и другите трошоци на студенти-
те за префрлување на друга високообразовна установа. 
 
5. Нормативи за потребниот број наставно-научни 

и наставни работници  
Член 13 

Високообразовната установа најмалку 50% од наста-
вата ја изведува со наставно-научен, односно наставен ка-
дар во редовен работен однос со полно работно време. 

Бројот на потребните наставници во високообразов-
ната установа се определува во зависност од бројот на 
часовите по наставник во една студиска група и тоа: 
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- 240 часа годишно за наставник на високообразов-
ната установа, што претставува настава на еквивален-
тен наставен предмет со фонд од осум часа неделно; 

- 300 часа годишно за наставник на високите струч-
ни школи, што претставува настава на еквивалентен 
наставен предмет со фонд од 10 часа неделно; 

- 300 часа годишно за наставник за наставните 
предмети по физичко воспитание, што претставува на-
става на еквивалентен наставен предмет со фонд од 10 
часа неделно. 

 
Член 14 

Заради организирање на трет циклус на универзитетски 
студии, изведување на фундаментални, развојни и приме-
нети истражувања и вршење на применувачка дејност, како 
и заради пренесување на научни, стручни и уметнички зна-
ења и вештини, високообразовната установа: 

- реализира научноистражувачки проекти со кои е 
опфатен најмалку 20% од наставниот кадар вработен 
во високообразовната установа;  

- има во редовен работен однос најмалку седум до-
ктори на науки во полето од научноистражувачкото по-
драчје, од кои најмалку еден е редовен или вонреден 
професор во областа. 

Стандардот од став 1, алинеја 1 на овој член се од-
несува и за интердисциплинарните докторски студии 
при што ист ментор не може да се пријавува на повеќе 
од две студиски програми. 

 
Член 15 

На високообразовните установи кои изведуваат студи-
ски програми од трет циклус на универзитетскидокторски 
студии, менторот на докторскиот труд треба да има нај-
малку пет објавени рецензирани научноистражувачки 
трудови во меѓународни научни списанија, во дадено по-
ле, во последните пет години и најмалку три учества на 
меѓународни собири во последните четири години. 

Менторот на докторскиот труд не може да биде 
член на Комисијата за одбрана на докторскиот труд. 

Комисијата за одбрана на докторскиот труд се со-
стои од пет члена од кои четири се од соодветната на-
учна област од установата која ги организира доктор-
ските студии и еден надворешен член.  

Членови на Комисијата од став 3 на овој член треба 
да бидат лица во наставнонаучни звања редовен профе-
сор или вонреден професор. 

Високообразовната установа нема да дозволи од-
брана на докторски труд на кандидат кој пред одбрана-
та на докторскиот труд нема објавено два рецензирани 
научноистражувачки труда како прв автор во меѓуна-
родни научни списанија. 

Меѓународно научно списание во смисла на оваа 
уредба е списание кое има меѓународен  уредувачки  
одбор  во кој учествуваат најмалку пет земји при што 
бројот на членови од една земја не може да надминува 
40% од вкупниот број на членови.  

Член 16 
Бројот на студентите кои се запишуваат на доктор-

ската студиска програма  за сите три години на доктор-
ските студии треба да биде во согласност со бројот на 
расположивите ментори. 

Еден професор може да биде ментор на најмногу три 
докторанти кои кај него се обучуваат за научна работа. 

 
Член 17 

За една научна област може да се организира само 
една докторска студиска програма, освен во случаи на 
интердисциплинарни студиски програми. 

Студиската програма за докторски студии од став 1 
на овој член главно опфаќа активна истражувачка ра-
бота под менторство и вклучува: 

- организирана академска обука, што содржи на-
предни и стручни курсеви;  

- независен истражувачки проект под менторство 
(докторски проект); 

- меѓународна мобилност: најмалку еднонеделен 
престој; 

- предавања и друг вид комуникациски активности; 
- публикации во меѓународни научни списанија и 

активно учество на меѓународни собири во врска со до-
кторскиот труд; 

- изработка и јавна одбрана на докторски труд врз 
основа на докторскиот проект. 

Студиската програма за докторски студии се евалу-
ира најмалку на секои три години. 

 
6. Нормативи за големината на групата за предава-

ња и вежби за редовни студенти 
 

Член 18 
Нормативи за големината на групата за редовните 

студенти се: 
- група за предавања – најмногу 120 студенти; 
- група за семинари и аудиторни вежби – најмногу   

60 студенти; 
- група за практични вежби – според видот на рабо-

тата (лабораториски, проектански, клинички, теренски 
и слично) – но не повеќе од 30 студенти на еден на-
ставник во временски интервал; 

- група за предклинички практични вежби до 15 
студенти; 

- група за практични вежби за клиничките предмети 
на студиските програми од медицинските науки и 
здравството како и ветеринарна медицина од три до  
пет студенти и 

- група за менторски обуки – до пет студенти на еден 
наставник во  временски интервал на индивидуална рабо-
та со студентите во случај на специфични студии. 

 
7. Нормативи за административен кадар 

 
Член 19 

Високообразовната установа вработува и помошен 
кадар и тоа: 

а) Во високообразовните установи кои се простор-
но концентрирани на едно место со вкупен број на сту-
денти до 5000, едно работно место библиотекар со ви-
соко образование, а со вкупен број на студенти над 
5001 две работни места библиотекар;  

б) Кај високообразовните установи кои се дисперзира-
ни на повеќе локации и имаат повеќе од 5000 студенти:  

- едно работно место библиотекар со високо обра-
зование за секоја единица; 

- едно работно место книжничар доколку има чи-
тална и над 10 000 книги, со вкупен број на студенти 
до 2000, а со вкупен број на студенти над 2001 две ра-
ботни места книжничар за секоја единица; 

- најмалку еден извршител со високо образование 
за информативниот систем за секоја единица. 

 
III. Преодни и завршни одредби  

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

стануваат да важат Правилникот за нормативите и стан-
дардите за основање високообразовни установи и за вр-
шење на високообразовна дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 68/02) и Правилникот за нор-
мативите и стандардите за основање на високообразовни 
установи за вршење на високообразовна дејност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 33/03). 

 
Член 21 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
      Бр.51-3990/1                      Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година                на Владата на Република 

   Скопје                          Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Стр. 54 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 

1952. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 13 од Законот 
за Македонска банка за поддршка на развојот (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.105/09), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 27.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД КАМАТ-
НАТА СТАПКА ПО КОЈА БАНКИТЕ УЧЕСНИЧ-
КИ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ИМ ГИ ОДО-
БРУВААТ КРЕДИТИТЕ ОД КРЕДИТНАТА ЛИНИ-
ЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕ-
КТИ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

 
Член 1 

Владата на Република Македонија го субвенциони-
ра делот од каматната стапка по која банките учеснич-
ки им ги одобруваат кредитите на крајните корисници, 
а кој се утврдува како разлика помеѓу каматата пресме-
тана со примена на тримесечен ЕУРИБОР плус 5% и 
фиксната каматна стапка во висина од 6% на годишно 
ниво.  

 
Член 2 

За субвенционирањето на делот од каматната стап-
ка од членот 1 на оваа одлука ќе се користат средства 
од Буџетот на Република Македонија, Раздел 09002, 
програма 20, ставка 452 – Каматни плаќања кон до-
машни кредитори. 

Средствата од ставот 1 на овој член се неповратни. 
 

Член 3 
Се овластува министерот за финансии во името на 

Владата на Република Македонија со Македонската 
банка за поддршка на развојот да склучи Анекс кон До-
говорот за субвенционирање на каматната стапка од 
Договорот за заем наменет за финансирање на мали и 
средни претпријатија и други приоритетни проекти, со 
кој ќе се регулираат меѓусебните права и обврски. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“.   
    
      Бр.51-3967/1               Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година               на владата на Република 
           Скопје                           Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1953. 

Врз основа на член 57 став 1 алинеа 2 од Законот за 
високото образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09) 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 27.07.2010 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС 
НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 
ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕР-
ЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2010/2011  

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот 

за запишување на студии од втор циклус на Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 
2010/2011 година утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје бр.02-478/1 донесена на 143-та сед-
ница, одржана на 8.06.2010 година, Конкурсот за запи-
шување на студии од втор циклус на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ во Битола во академската 
2010/2011 година утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола бр.07-814/8 донесена на 120-та 
седница, одржана на 10.06.2010 година, Конкурсот за 
запишување на студии од втор циклус на Државниот 
универзитет во Тетово во академската 2010/2011 годи-
на утврден врз основа на Одлуката на Ректорската 
управа на Државниот универзитет во Тетово бр.02-
314/1 од 5.07.2010 година донесена на седницата, одр-
жанa на 2.07.2010 година и Конкурсот за запишување 
на студии од втор циклус на Универзитетот „Гоце Дел-
чев“ во Штип во академската 2010/2011 година утвр-
ден врз основа на Одлуката бр.0901-793/12 од 
18.06.2010 година донесена на 42-та седница  на Ре-
кторската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржана на 18.06.2010 година. 

2.Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр.51-4000/1               Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година               на владата на Република 
         Скопје                          Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1954. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  27.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА КООРДИНАЦИ-
ЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ 

ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Координативно тело за 

воспоставување и имплементација на Национален цен-
тар за координација на активностите во борбата против 
организираниот криминал, (во натамошниот текст: Ко-
ординативно тело). 
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Член 2 
Координативното тело ќе биде составено од прет-

ставници од: Министерството за внатрешни работи, 
Јавно обвинителство на Република Македонија, Мини-
стерство за финансии-Царинска Управа, Министерство 
за финансии-Управа за финансиска полиција, Мини-
стерство за финансии-Управа за јавни приходи и Ми-
нистерство за финансии-Управа за спречување на пере-
ње  пари и финансирање на тероризам. 

 
Член 3 

Претставник од Министерството за внатрешни ра-
боти е координатор на Координативното тело. 

 
Член 4 

Координаторот и членовите на Координативното 
тело ќе бидат именувани со решение од Владата на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 5 

Координативното тело има за задача да изготви 
Стратегија и Акционен план за воспоставување и имп-
лементација на Националниот центар за координација 
на активностите во борбата против организираниот 
криминал. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр.51-4019/1                Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                          Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1955. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен  весник на Република Македонија" бр. 8/05 
и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за здравство му 
се дава на трајно користење, без надомест земјиште кое 
претставува КП. бр.440 КО Копаница во површина од 
717 м2, запишано во Имотен лист број 310, кое прет-
ставува градежна парцела број 1.1 определена согласно 
ЛУПД, донесена со Решение бр.08-583/5 од 23.04.2010 
година, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-4052/1                    Заменик на претседателот 

27 јули 2010 година               на Владата на Република  
   Скопје                               Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1956. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР – ЗЕМЈИШТЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 
1. Со оваа одлука на Министерството за транспорт и 

врски му престанува користењето на недвижна ствар – 
земјиште кое претставува: КП бр. 37/3 КО Кичево со по-
вршина од 3366 м2, КП бр. 37/4 КО Кичево со површина 
од 4278 м2, КП бр. 37/5 КО Кичево со површина од 3899 
м2, КП бр. 37/6 КО Кичево со површина од 2932 м2, КП 
бр. 37/7 КО Кичево со површина од 3664 м2, КП бр. 37/8 
КО Кичево со површина од 3745 м2 и КП бр. 37/9 КО 
Кичево со површина од 3412 м2 во Имотен лист бр. 663 
сопственост на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
Бр. 51-4255/1           Заменик на претседателот 

27 јули 2010 година            на Владата на Република 
        Скопје                              Македонија, 
                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 
1957. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствената заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 
5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.07.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ 
РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2010 ГОДИНА 
 
Во Програмата за здравствена заштита на лица со 

душевни растројства во Република Македонија за 2010 
година ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 20/10), во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ 
табелата се заменува со нова табела која гласи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
      Бр.51-3977/1                Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година                на Владата на Република 
         Скопје                          Македонија,  
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 96 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ СОЦИЈАЛНО 
НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА 

1958. 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 

     Бр. 51-4218/1                        Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година                        на Владата на Република 
       Скопје                       Македонија, 
                       м-р Владимир Пешевски, с.р. 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 



30 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 103 - Стр. 139 

1959. 
По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Изменувањето на Лицен-
ца под бр. 19-267/1 од 20.01.2008 година издадена на 
Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Ма-
стербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клуб, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 100, 
направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ИЗМЕНУВАЊЕТО НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР. 19-
267/1 ОД 20.01.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО 
И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 

СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
Во точка 1, во ред 2, наместо зборот „Фламинго“ 

треба да стои зборот „Мастербет“. 
 

      Бр. 51-3672                           
30 јули 2010 година                 Од Владата на Република 
          Скопје                               Македонија 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1960. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 19, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-129/1 од 14-01-2010 година против АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ИДЕВЕЛОП СКОПЈЕ, на седницата 
одржана на ден 16.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-

ТВО ИДЕВЕЛОП СКОПЈЕ (Целосен назив), АД ИДЕ-
ВЕЛОП СКОПЈЕ (Скратен назив), Седиште: ул. 
„Франц Месенел“ 5а, Скопје, со ЕМБС: 5529484 и 
Единствен даночен број: 4030001416783, е виновно од-
носно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги 
исполнило обврските како акционерско друштво со по-
себни обврски за известување кои се однесуваат на до-
ставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија на годишен извештај за негови-
те финансиски резултати, правниот статус и работење-
то за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор и доставувањето на примерок од сво-
јот годишен,  тримесечен и тековен извештај во закон-
ски предвидените рокови, регулирани со одредбите на 
член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, што претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за 
хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

3. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2,  и 6 од Законот за хартии од вредност.  

4. Се задолжува АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ИДЕВЕЛОП СКОПЈЕ во рок од 30 дена по приемот на 
ова решение да  постапи  согласно одредбите член 154 
став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-92            Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                           Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1961. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3367/1 од 22.12.2009 година против Акционерско 
друштво Кланица со Ладилник Струмица, на седницата 
одржана на ден 16.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Кла-

ница со Ладилник Струмица (Целосен назив), АД Кла-
ница со Ладилник Струмица (Скратен назив), Седиште: 
ул. „Климент Охридски“ број 45, Струмица, со ЕМБС: 
5613787 и Единствен даночен број: 4027002132427, е 
виновно односно сторило прекршок со несторување, 
при тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на годишен изве-
штај за неговите финансиски резултати, правниот ста-
тус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што 
претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 
6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Акционерското друштво Кланица со Ладилник 
Струмица е должно да ја плати глобата од точка 2 на 
ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилно-
ста на ова решение на следната уплатна сметка 840-
5306-глоби за сторени прекршоци од области во над-
лежност на Комисијата за хартии од вредност со при-
ходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 



Стр. 140 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 

5. Се задолжува акционерското друштво Кланица 
со Ладилник Струмица во рок од 30 дена по приемот 
на ова решение да  постапи  согласно одредбите член 
154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-93           Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                          Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1962. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3364/1 од 22.12.2009 година против Патнички со-
обраќај-Транскоп АД Битола, на седницата одржана на 
ден 16.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ УТВРДУВА дека Патнички сообраќај-Тран-
скоп АД Битола (Целосен назив), Транскоп АД Битола 
(Скратен назив), Седиште: ул. „Железничка“ бб, Бито-
ла, со ЕМБС: 4095626 и Единствен даночен број: 
4002989121089, е виновно односно сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските ка-
ко акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на годишен извештај за неговите финансиски резулта-
ти, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 годи-
на; објавување на резиме на ревидиран годишен изве-
штај заедно со мислење на овластениот ревизор и до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, што претставува прекршок од член 242 став 
1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Патнички сообраќај-Транскоп АД Битола е долж-
но да ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок 
од 8 дена од денот на правосилноста на ова решение на 
следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени 
прекршоци од области во надлежност на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија со при-
ходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Патнички сообраќај-Транскоп АД 
Битола во рок од 30 дена по приемот на ова решение да  
постапи  согласно одредбите член 154 став 1, член 155 
став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вред-
ност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-94         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                         Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1963. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-130/1 од 14.01.2010 година против Друштво за 
сервис, ремонт, производство и трговија увоз-извоз 
Агросервис Автокуќа АД Скопје, на седницата одржа-
на на ден  16.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за сервис, ремонт, 

производство и трговија увоз-извоз Агросервис Авто-
куќа АД Скопје (Целосен назив), Агросервис АД Скоп-
је (Скратен назив), Седиште: ул. „Антон Панов“ бб, 
Скопје, со ЕМБС: 4080025 и Единствен даночен број: 
4030989251571, е виновно односно сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските ка-
ко акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на годишен извештај за неговите финансиски резулта-
ти, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 годи-
на; објавување на резиме на ревидиран годишен изве-
штај заедно со мислење на овластениот ревизор и до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, што претставува прекршок од член 242 став 
1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија на денот на донесувањето на решение-
то. 

3. Друштво за сервис, ремонт, производство и трго-
вија увоз-извоз Агросервис Автокуќа АД Скопје е 
должно да ја плати глобата од точка 2 на ова решение 
во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова ре-
шение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за 
сторени прекршоци од области во надлежност на Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 
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5. Се задолжува Друштво за сервис, ремонт, произ-
водство и трговија Агросервис Автокуќа АД Скопје во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-95          Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                         Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1964. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3378/1 од 22.12.2009 година против Акционерско 
друштво Конзервна фабрика Струмица, на седницата 
одржана на ден 16.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Кон-

зервна фабрика Струмица (Целосен назив), АД Кон-
зервна фабрика Струмица (Скратен назив), Седиште: 
ул. „Климент Охридски“ број 45, Струмица, со ЕМБС: 
5613817 и Единствен даночен број: 402700213419, е 
виновно односно сторило прекршок со несторување, 
при тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на годишен изве-
штај за неговите финансиски резултати, правниот ста-
тус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што 
претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 
6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Акционерското друштво Конзервна фабрика 
Струмица е должно да ја плати глобата од точка 2 на 
ова решение во рок од 8 дена од денот на правосилно-
ста на ова решение на следната уплатна сметка 840-
5306-глоби за сторени прекршоци од области во над-
лежност на Комисијата за хартии од вредност со при-
ходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува акционерското друштво Конзервна 
фабрика Струмица во рок од 30 дена по приемот на ова 
решение да  постапи  согласно одредбите член 154 став 
1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-96           Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                          Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1965. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3369/1 од 22.12.2009 година против Акционерско 
друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово, на седни-
цата одржана на ден  16.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво 

ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово (Целосен назив), 
АД ОРАНЖЕРИИ Хамзали, Босилово (Скратен назив), 
Седиште: Хамзали, Босилово, со ЕМБС: 5613779 и 
Единствен даночен број: 402700213354, е виновно од-
носно сторило прекршок со несторување, при тоа не ги 
исполнило обврските како акционерско друштво со по-
себни обврски за известување кои се однесуваат на до-
ставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија на годишен извештај за негови-
те финансиски резултати, правниот статус и работење-
то за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор и доставувањето на примерок од сво-
јот годишен,  тримесечен и тековен извештај во закон-
ски предвидените рокови, регулирани со одредбите на 
член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, што претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за 
хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамза-
ли, Босилово е должно да ја плати глобата од точка 2 
на ова решение во рок од 8 дена од денот на правосил-
носта на ова решение на следната уплатна сметка 840-
5306-глоби за сторени прекршоци од области во над-
лежност на Комисијата за хартии од вредност со при-
ходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 
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5. Се задолжува Акционерско друштво ОРАНЖЕ-
РИИ с. Хамзали, Босилово во рок од 30 дена по прие-
мот на ова решение да  постапи  согласно одредбите 
член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-97            Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                          Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1966. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3379/1 од 22.12.2009 година против МЗТ ФОП  
АД Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво фа-

брика за опрема и преносници МЗТ ФОП АД Скопје 
(Целосен назив), МЗТ ФОП АД Скопје (скратен назив), 
Седиште: улица „Перо Наков“ бб, Скопје, ЕМБС 
4137582 е виновно односно сторило прекршок со не-
сторување, при тоа не ги исполнило обврските како ак-
ционерско друштво со посебни обврски за известување 
кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; обја-
вување на резиме на ревидиран годишен извештај заед-
но со мислење на овластениот ревизор и доставување-
то на примерок од својот годишен,  тримесечен и теко-
вен извештај во законски предвидените рокови, регу-
лирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 
1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, 
што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 
1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. МЗТ ФОП  АД Скопје е должно да ја плати гло-
бата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од де-
нот на правосилноста на ова решение на следната уп-
латна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува МЗТ ФОП АД Скопје во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-98            Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година          на Република Македонија 
        Скопје                           Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1967. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3381/1 од 21.12.2009 година против ОХИМ ГЕС 
АД Гостивар, на седницата одржана на ден 16.07.2010 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштвото за производство 

на безалкални стаклени влакна и финални производи 
"ОХИМ-ГЕС" АД Гостивар (Целосен назив),ОХИМ-
ГЕС АД Гостивар (Скратен назив), Седиште: ул. „Ин-
дустриска“ бб, Гостивар, со ЕМБС: 5532604 и Единс-
твен даночен број: 4007001120866, е виновно односно 
сторило прекршок со несторување, при тоа не ги ис-
полнило обврските како акционерско друштво со по-
себни обврски за известување кои се однесуваат на до-
ставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија на годишен извештај за негови-
те финансиски резултати, правниот статус и работење-
то за 2008 во 2009 година; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор и доставувањето на примерок од сво-
јот годишен,  тримесечен и тековен извештај во закон-
ски предвидените рокови, регулирани со одредбите на 
член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, што претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за 
хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. ОХИМ-ГЕС АД Гостивар е должно да ја плати 
глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од 
денот на правосилноста на ова решение на следната уп-
латна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 
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5. Се задолжува ОХИМ-ГЕС АД Гостивар во рок од 
30 дена по приемот на ова решение да  постапи  соглас-
но одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-99             Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                          Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1968. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3380/1 од 22.12.2009 година против МЛАЗ АД 
Богданци, на седницата одржана на ден 16.07.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Внатрешен и 

меѓународен транспорт, шпедиција и производство " 
МЛАЗ АД-Богданци (Целосен назив), МЛАЗ АД Бог-
данци(Скратен назив), Седиште: ул. „Маршал Тито“ 
бр. 160 Богданци, ЕМБС: 4057651 и Единствен даночен 
број: 4006990103618, е виновно односно сторило пре-
кршок со несторување, при тоа не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 
2009 година; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и доставувањето на примерок од својот годишен,  
тримесечен и тековен извештај во законски предвиде-
ните рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 
1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, што претставува прекршок од член 
242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од 
вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. МЛАЗ АД-Богданци е должно да ја плати глобата 
од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на 
правосилноста на ова решение на следната уплатна 
сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од обла-
сти во надлежност на Комисијата за хартии од вред-
ност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува МЛАЗ АД-Богданци во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-100         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година          на Република Македонија 
        Скопје                            Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1969. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 19,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.07127/1 од 14.01.2010 година про-
тив Прилепска пиварница АД Прилеп, на седницата 
одржана на ден 16.07.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Прилепска 

пиварница АД Прилеп (Целосен назив),  Прилепска пи-
варница АД (Скратен назив), со Седиште: ул. „Цане 
Кузмановски“ бб. Прилеп, ЕМБС: 4071344, Единствен 
даночен број: 4021991109104 и жиро сметка во Комер-
цијална Банка АД Скопје 300020000015846, е виновно, 
односно сторило прекршок со несторување, при тоа на-
времено не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на годишен изве-
штај за неговите финансиски резултати, правниот ста-
тус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на 
Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2,  и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 2  и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-101         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                          Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 



Стр. 144 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 

1970. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр. 07-3383/1 од 22.12.2009 година против ИЛИНДЕН 
АД Битола, на седницата одржана на ден 16.07.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Фабрика за 

свилени платна „ИЛИНДЕН" Акционерско Друштво 
Битола (Целосен назив),  ИЛИНДЕН АД Битола (Скра-
тен назив),  со Седиште: ул. „Индустриска“ бр. бб Би-
тола и ЕМБС: 4010515 и Единствен даночен број: 
4002996107180, е виновно односно сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските ка-
ко акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на годишен извештај за неговите финансиски резулта-
ти, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 годи-
на; објавување на резиме на ревидиран годишен изве-
штај заедно со мислење на овластениот ревизор и до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, што претставува прекршок од член 242 став 
1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. ИЛИНДЕН АД Битола е должно да ја плати гло-
бата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од де-
нот на правосилноста на ова решение на следната уп-
латна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува ИЛИНДЕН АД Битола во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-102          Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                           Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1971. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3382/1 од 22.12.2009 година против РЖ Скопје-
Фаморд АД Скопје, на седницата одржана на ден 
16.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Руд-

ници и железарница "СКОПЈЕ-ФАМОРД" фабрика за 
машинска опрема и резервни делови Скопје (Целосен 
назив), РЖ Скопје-Фаморд АД Скопје (Скратен назив), 
со Седиште: ул. „16 Македонска бригада“ бр. 18 Скоп-
је-Гази Баба,  ЕМБС: 4221940 и Единствен даночен 
број: 4030991111477, е виновно односно сторило пре-
кршок со несторување, при тоа не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 
2009 година; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и доставувањето на примерок од својот годишен,  
тримесечен и тековен извештај во законски предвиде-
ните рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 
1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, што претставува прекршок од член 
242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од 
вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. РЖ Скопје-Фаморд АД Скопје е должно да ја 
плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 
дена од денот на правосилноста на ова решение на 
следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени 
прекршоци од области во надлежност на Комисијата за 
хартии од вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува РЖ Скопје-Фаморд АД Скопје во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-103         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                          Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1972. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3384/1 од 22.12.2009 година против Сингелиќ АД 
Скопје, на седницата одржана на ден 16.07.2010 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштвото за земјоделство 

и сточарство"СИНЃЕЛИЌ" АД Скопје  (Целосен на-
зив), Синѓелиќ АД Скопје(Скратен назив), со Седиште: 
ул. „Антон Попов“ бб, Синѓелиќ, Скопје, ЕМБС: 
52752288 и Единствен даночен број: 4030999358650, е 
виновно односно сторило прекршок со несторување, 
при тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на годишен изве-
штај за неговите финансиски резултати, правниот ста-
тус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што 
претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 
6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Синѓелиќ АД Скопје е должно да ја плати глоба-
та од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот 
на правосилноста на ова решение на следната уплатна 
сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од обла-
сти во надлежност на Комисијата за хартии од вред-
ност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Синѓелиќ АД Скопје во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-104          Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година          на Република Македонија 
         Скопје                         Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1973. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.  07-3385/1 од 22.12.2009 година против Силекс АД 
Кратово, на седницата одржана на ден 16.07.2010 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Рударско ин-

дустриски комбинат"СИЛЕКС"акционерско друштво 
Кратово  (Целосен назив),  СИЛЕКС АД Кратово 
(Скратен назив), со Седиште: ул. „Гоце Делчев“ бр. 70, 
Кратово, ЕМБС: 4031431 и Единствен даночен број: 
4014955100676, е виновно односно сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските ка-
ко акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на годишен извештај за неговите финансиски резулта-
ти, правниот статус и работењето за 2008 во 2009 годи-
на; објавување на резиме на ревидиран годишен изве-
штај заедно со мислење на овластениот ревизор и до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, што претставува прекршок од член 242 став 
1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. СИЛЕКС АД Кратово е должно да ја плати гло-
бата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од де-
нот на правосилноста на ова решение на следната уп-
латна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува СИЛЕКС АД Кратово во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
  Бр. УП1 07-105          Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                         Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1974. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3386/1 од 22.12.2009 година против Слобода АД 
Охрид, на седницата одржана на ден 16.07.2010 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Трговското друштво за про-

изводство на метални, електро производи и промет 
"СЛОБОДА" Акционерско друштво Охрид ПО (Цело-
сен назив),   Слобода АД Охрид (Скратен назив), со се-
диште: ул. „Стив Наумов“ бр. 116, Охрид, ЕМБС: 
4008553 и Единствен даночен број: 4020991104076, е 
виновно односно сторило прекршок со несторување, 
при тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на годишен изве-
штај за неговите финансиски резултати, правниот ста-
тус и работењето за 2008 во 2009 година; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што 
претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 
6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Слобода АД Охрид е должно да ја плати глобата 
од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на 
правосилноста на ова решение на следната уплатна 
сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од обла-
сти во надлежност на Комисијата за хартии од вред-
ност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Слобода АД Охрид во рок од 30 де-
на по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-106         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                            Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1975. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3387/1 од 22.12.2009 година против Тутунов 
Комбинат Куманово, на седницата одржана на ден 
16.07.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека "ТУТУНОВ КОМБИНАТ 

БОРО ПЕТРУШЕВСКИ-ПАПУЧАР" акционерско 
друштво (Целосен назив), Тутунов Комбинат Кумано-
во (Скратен назив), со Седиште: ул. „11-ти Октомври“ 
бр. 80 Куманово, ЕМБС: 4028384 и  Единствен даночен 
број: 4017991109077, е виновно односно сторило пре-
кршок со несторување, при тоа не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 
2009 година; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и доставувањето на примерок од својот годишен,  
тримесечен и тековен извештај во законски предвиде-
ните рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 
1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, што претставува прекршок од член 
242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од 
вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Тутунов Комбинат Куманово е должно да ја пла-
ти глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена 
од денот на правосилноста на ова решение на следната 
уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци 
од области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Тутунов Комбинат Куманово во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-107         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                           Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1976. 
Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 
15,член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Зако-
нот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 
62/2006), а во врска со член 154 став 1, член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.07-3374/1 од 22.12.2009 година про-
тив ГЕТРО АД увоз извоз Гостивар, на седницата одр-
жана на ден 16.07.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Друштво за 

промет на стоки и услуги "ГЕТРО"- АД увоз извоз Го-
стивар (Целосен назив), ГЕТРО АД увоз извоз Гости-
вар (Скратен назив), со седиште: ул. „Индустриска зо-
на“ бб, Гостивар, ЕМБС: 4033531 и Единствен даночен 
број: 4007996100102, е виновно односно сторило пре-
кршок со несторување, при тоа не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето за 2008 во 2009 година; објавување на ре-
зиме на ревидиран годишен извештај заедно со мисле-
ње на овластениот ревизор и доставувањето на приме-
рок од својот годишен,  тримесечен и тековен извештај 
во законски предвидените рокови, регулирани со 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на 
Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. ГЕТРО АД увоз извоз Гостивар е должно да ја 
плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 
дена од денот на правосилноста на ова решение на 
следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени 
прекршоци од области во надлежност на Комисијата за 
хартии од вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува ГЕТРО АД увоз извоз Гостивар во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-108         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                         Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1977. 
Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 
15,член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Зако-
нот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 
62/2006), а во врска со член 154 став 1,член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.07-128/1 од 14.01.2010 година про-
тив Благој Туфанов АД Радовиш, на седницата одржа-
на на ден 16.07.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Акционерско 

друштво за производство и преработка Благој Туфанов 
АД Радовиш  (Целосен назив), Благој Туфанов АД Ра-
довиш (Скратен назив), со седиште: ул. „Маршал Ти-
то“ бб, Радовиш, ЕМБС: 4461878 и Единствен даночен 
број: 4023992105989, е виновно односно сторило пре-
кршок со несторување, при тоа не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето за 2008 во 2009 година; објавување на ре-
зиме на ревидиран годишен извештај заедно со мисле-
ње на овластениот ревизор и доставувањето на приме-
рок од својот годишен,  тримесечен и тековен извештај 
во законски предвидените рокови, регулирани со 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на 
Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Благој Туфанов АД Радовиш е должно да ја пла-
ти глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена 
од денот на правосилноста на ова решение на следната 
уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци 
од области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Благој Туфанов АД Радовиш во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-109         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                           Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 



Стр. 148 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2010 
 

1978. 
Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 
15,член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Зако-
нот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 
62/2006), а во врска со член 154 став 1,член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.07-3371/1 од 22.12.2009 година про-
тив АДГ Пелагонија Скопје, на седницата одржана на 
ден 16.07.2010 година,  донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Акционерско 

друштво за градежништво "ПЕЛАГОНИЈА"Скопје 
(Целосен назив), АДГ ПЕЛАГОНИЈА Скопје (Скратен 
назив), со Седиште: ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 2 Скоп-
је, ЕМБС: 4056124 и Единствен даночен број: 
4030951262235, е виновно односно сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските ка-
ко акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на годишен извештај за 
неговите финансиски резултати, правниот статус и ра-
ботењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме 
на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на 
овластениот ревизор и доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, што претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за 
хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. АДГ Пелагонија Скопје е должно да ја плати гло-
бата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од де-
нот на правосилноста на ова решение на следната уп-
латна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува АДГ Пелагонија Скопје во рок од 
30 дена по приемот на ова решение да  постапи  соглас-
но одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-110         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                         Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1979. 
Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 
15,член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Зако-
нот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 
62/2006), а во врска со член 154 став 1,член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.07-3377/1 од 22.12.2009 година про-
тив Киро Ќучук АД Велес, на седницата одржана на 
ден 16.07.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице „Киро Ќу-

чук" АД-производство и промет со градежни материја-
ли-Велес (Целосен назив), Киро Ќучук АД Велес 
(Скратен назив), со седиште: ул. „Раштански пат“ бр. 
бб Велес, ЕМБС: 4024044 и Единствен даночен број: 
4004955106644, е виновно односно сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските ка-
ко акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на годишен извештај за 
неговите финансиски резултати, правниот статус и ра-
ботењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме 
на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на 
овластениот ревизор и доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, што претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за 
хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Киро Ќучук АД Велес е должно да ја плати гло-
бата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од де-
нот на правосилноста на ова решение на следната уп-
латна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Киро Ќучук АД Велес во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
     Бр. УП1 07-111         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                          Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1980. 
Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 
15,член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Зако-
нот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 
62/2006), а во врска со член 154 став 1,член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.07-3376/1 од 22.12.2009 година про-
тив Зем-Промет АД Скопје, на седницата одржана на 
ден 16.07.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Друштво за 

промет и услуги "ЗЕМ-ПРОМЕТ" АД Скопје (Целосен 
назив), Зем-Промет АД Скопје (Скратен назив), со се-
диште: ул. „Боца Иванова“ бб, Скопје, ЕМБС: 4059395 
и Единствен даночен број: 4030974264421, е виновно 
односно сторило прекршок со несторување, при тоа не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; 
објавување на резиме на ревидиран годишен извештај 
заедно со мислење на овластениот ревизор и доставу-
вањето на примерок од својот годишен,  тримесечен и 
тековен извештај во законски предвидените рокови, ре-
гулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 
став 1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вред-
ност, што претставува прекршок од член 242 став 1 
точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Зем-Промет АД Скопје е должно да ја плати гло-
бата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од де-
нот на правосилноста на ова решение на следната уп-
латна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Зем-Промет АД Скопје во рок од 
30 дена по приемот на ова решение да  постапи  соглас-
но одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
  Бр. УП1 07-112         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                           Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1981. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во 
врска со член 154 став 1,член 155 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето за поведување прекршочна постапка 
бр.07-3375/1 од 22.12.2009 година против Дебарски ба-
њи - Цапа АД Дебар, на седницата одржана на ден 
16.07.2010 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Друштво за 

бањски туризам и телесна рехабилитација Дебарски ба-
њи - Цапа АД Дебар (Целосен назив), Дебарски бањи - 
Цапа АД Дебар (Скратен назив), со седиште: ул. „8 
Септември“ бр. 9 Дебар, ЕМБС: 4001150 и Единствен 
даночен број: 4008993100507, е виновно односно сто-
рило прекршок со несторување, при тоа не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето за 2008 во 2009 година; обја-
вување на резиме на ревидиран годишен извештај заед-
но со мислење на овластениот ревизор и доставување-
то на примерок од својот годишен,  тримесечен и теко-
вен извештај во законски предвидените рокови, регу-
лирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 
1, и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, 
што претставува прекршок од член 242 став 1 точките 
1, 2 и 6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Дебарски бањи - Цапа АД Дебар е должно да ја 
плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 
дена од денот на правосилноста на ова решение на 
следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени 
прекршоци од области во надлежност на Комисијата за 
хартии од вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Дебарски бањи - Цапа АД Дебар во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 
 
 Бр. УП1 07-113         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                         Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1982. 
Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 
15,член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Зако-
нот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 
62/2006), а во врска со член 154 став 1,член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.07-3378/1 од 22.12.2009 година про-
тив Мактранс АД Скопје, на седницата одржана на ден 
16.07.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Трговско 

друштво за превоз на стока "МАКТРАНС" АД Скопје 
(Целосен назив), Мактранс АД Скопје (Скратен назив), 
со седиште: ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 16, Скопје, 
ЕМБС: 5484553 и Единствен даночен број: 
40300000403068, е виновно односно сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските ка-
ко акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на годишен извештај за 
неговите финансиски резултати, правниот статус и ра-
ботењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме 
на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на 
овластениот ревизор и доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, што претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за 
хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. Мактранс АД Скопје е должно да ја плати глоба-
та од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот 
на правосилноста на ова решение на следната уплатна 
сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од обла-
сти во надлежност на Комисијата за хартии од вред-
ност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Мактранс АД Скопје во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. УП1 07-114         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                           Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1983. 
Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 
15,член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Зако-
нот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 
62/2006), а во врска со член 154 став 1,член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.07-3370/1 од 22.12.2009 година про-
тив АД Отекс Охрид, на седницата одржана на ден 
16.07.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Акционерско 

друштво „Отекс" Охрид (Целосен назив), АД Отекс 
Охрид (Скратен назив), со Седиште: ул. „7 Ноември“ 
бр. 181, Охрид, ЕМБС: 4006640 и Единствен даночен 
број: 4020995104674, е виновно односно сторило пре-
кршок со несторување, при тоа не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето за 2008 во 2009 година; објавување на ре-
зиме на ревидиран годишен извештај заедно со мисле-
ње на овластениот ревизор и доставувањето на приме-
рок од својот годишен,  тримесечен и тековен извештај 
во законски предвидените рокови, регулирани со 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на 
Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. АД Отекс Охрид е должно да ја плати глобата од 
точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на 
правосилноста на ова решение на следната уплатна 
сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од обла-
сти во надлежност на Комисијата за хартии од вред-
ност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува АД Отекс Охрид во рок од 30 дена 
по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-115         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                          Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1984. 
Врз основа на член 232-а и член 242 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 
15,член 26, член 53 став 2, член 59 и член 64 од Зако-
нот за прекршоците („Службен весник на РМ“ број 
62/2006), а во врска со член 154 став 1,член 155 став 1 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност,   
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија постапувајќи по Барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.07-3373/1 од 22.12.2009 година про-
тив БИСЕРКА АД Куманово, на седницата одржана на 
ден 16.07.2010 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Трговско 

друштво „БИСЕРКА" Акционерско друштво Куманово 
(Целосен назив), БИСЕРКА АД Куманово (Скратен на-
зив), со седиште: ул. „Плоштад нова Југославија“ бб, 
ЕМБС: 4031261 и Единствен даночен број: 
4017954115806., е виновно односно сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските ка-
ко акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на годишен извештај за 
неговите финансиски резултати, правниот статус и ра-
ботењето за 2008 во 2009 година; објавување на резиме 
на ревидиран годишен извештај заедно со мислење на 
овластениот ревизор и доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, што претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за 
хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ГЛОБА, во висина од 4.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

3. БИСЕРКА АД Куманово е должно да ја плати 
глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од 
денот на правосилноста на ова решение на следната уп-
латна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува БИСЕРКА АД Куманово во рок од 
30 дена по приемот на ова решение да  постапи  соглас-
но одредбите член 154 став 1, член 155 став 1, и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 07-116         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                         Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1985. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 158 став 3 и член 160 став 1од Законот за хартии 
од вредност, Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија постапувајќи по Барањето за по-
ведување прекршочна постапка бр. 08-2129/10 од 
30.12.2009 година против Фершпед АД Скопје, на сед-
ницата одржана на ден 16.07.2010 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за меѓународна и 

внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта 
Фершпед АД Скопје  (Целосен назив), Фершпед АД 
Скопје (Скратен назив), со седиште на ул. „Маршал 
Тито“ Бр.11 А, Скопје-Центар, ЕМБС: 4057465, Единс-
твен даночен број:4030974259592, е виновно односно 
сторило прекршок со несторување, притоа не достави-
ло до Комисијата за хартии од вредност и не објавило 
тековен извештај за ценовно чувствителна информаци-
ја - заснован залог врз недвижен имот на Фершпед АД 
Скопје, согласно член 158 став 3 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, што претставува прекр-
шок од член член 242 став 1 точка 5 и точка 6 од Зако-
нот за хартии од вредност.  

2. На Акционерско друштво Фершпед АД Скопје за 
сторениот прекршок од член 242 став 1 точка 5 и точка 
6 од Законот за хартии од вредност му се изрекува 
ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА ГЛОБА, во висина од 
4.000 Евра во денарска противвредност по среден курс 
на Народна банка на Република Македонија на денот 
на донесувањето на решението. 

3. Фершпед АД Скопје е должно да ја плати глобата 
од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на 
правосилноста на ова решение на следната уплатна 
сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од обла-
сти во надлежност на Комисијата за хартии од вред-
ност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Фершпед АД Скопје во рок од 3 ра-
ботни дена по приемот на ова решение да постапи  сог-
ласно одредбите на 158 став 3 и член 160 став 1 од За-
конот за хартии од вредност и согласно член 4 од Пра-
вилникот за времето и начинот на обелоденување на 
ценовно чувствителни информации на акционерските 
друштва со посебни обврски за известување (Службен 
весник на Република Македонија бр.110/2006 и бр. 
66/2008). 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Бр. УП1 08-117         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                      Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1986. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност, а во врска со член 162 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), како  и член 53 став 2, член 
59, член 64 и член 84 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по Барањето бр. 08-40/7 од 11.01.2010 година за 
поведување прекршочна постапка против Брокерска 
куќа ВИП АД Скопје, на седницата одржана на ден 
16.07.2010 година го донесе, следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ОТФРЛА Барањето за поведување прекршочна 

постапка бр. 08-40/7 од 11.01.2010 година против Брокер-
ска куќа ВИП АД Скопје со седиште: ул. „Ленинова“ број 
16/1-2, Скопје, ЕМБС: 06249132 и Единствен даночен 
број: 4030007642114 и Ѓорѓи Игњатов, одговорно лице-
директор на брокерската куќа ВИП АД Скопје, за сторен 
прекршок согласно член 238 став 1 точка 2 и 3 и став 2 од 
Законот за хартии од вредност заради отпочната постапка 
за ликвидација на брокерската куќа. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на РМ“. 
 
   Бр. УП1 08-91         Комисија за хартии од вредност  
16 јули 2010 година         на Република Македонија 
        Скопје                       Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1987. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/06 и 
129/06) и член 8 и член 11 од Законот за вршење на ус-
луги брз трансфер на пари („Службен весник на РМ“ 
бр. 77/03, 54/07, 48/10 и 67/10), Советот на Народната 
банка на Република Македонија, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И СОГЛАС-
НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР 
НА ПАРИ И УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДО-
ГОВОР  ПОМЕЃУ ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА БРЗ  

ТРАНСФЕР НА ПАРИ И СУБАГЕНТ 
 
I. Во Одлуката за издавање дозвола и согласност за вр-

шење на услуги брз трансфер на пари и услови за склучу-
вање на договор помеѓу давател на услуга брз трансфер 
на пари и субагент („Службен весник на РМ“ бр. 79/07 и 
61/10), се вршат следниве измени и дополнувања: 

1. Во глава II под А точка 3, по потточката 3.13 се 
додаваат четири нови потточки коишто гласат: 

„3.14. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е 
изречена споредна казна забрана за добивање дозвола 
за вршење на услугата брз трансфер на пари; 

3.15. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е 
изречена споредна казна одземање дозвола за вршење 
на услугата брз трансфер на пари; 

3.16. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е 
изречена споредна казна забрана за основање нови 
правни лица; 

3.17. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е 
изречена споредна казна привремена или трајна забра-
на за вршење на услугата брз трансфер на пари.“ 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
  О бр. 02-15/X-1/2010                  Гувернер и претседател 
29 јули 2010 година           на Советот на Народна банка 

      Скопје                         на Република Македонија, 
                                              м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
1988. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 3/2002, 51/2003, 
85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 46 став 5 
од Законот за спречување на перење на пари и други 
приноси од казниво дело и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/2008 и 57/2010), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОСПОСТА-
ВУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА НА  

БАНКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ  
И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗМОТ  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се регулираат начинот и постап-

ката за воспоставување и примена на Програмата на 
банката за спречување перење пари и финансирање те-
роризам (во понатамошниот текст: Програмата), која-
што вклучува:  

- процедури за прифаќање клиенти; 
- процедури за анализа на клиентот; 
- процедури за анализа на ризик и показатели за 

анализа на ризик; 
- процедури за процена на ризикот од носител на 

јавна функција; 
- процедури за препознавање невообичаени транс-

акции и сомневање за перење пари и финансирање те-
роризам; 

- процедури за чување на податоците и документи-
те и за доставување извештаи до Управата за спречува-
ње на перење пари и финансирање на тероризам (во по-
натамошниот текст: Управата); 

- план за постојана обука на вработените од областа 
на спречување перење пари и финансирање тероризам 
(во понатамошниот текст: Планот за обука); 

- именување овластено лице; 
- начин на соработка со Управата; 
- процедура и план на вршење внатрешна контрола 

и ревизија на спроведувањето на мерките и дејствијата.  
2. Оваа одлука ги содржи минималните стандарди 

коишто треба да ги применат банките заради воспоста-
вување соодветна програма, при што секоја банка може 
да вклучи дополнителни елементи во своите внатреш-
ни акти, во зависност од обемот и природата на актив-
ностите што ги извршува. 

3. Банката е должна да обезбеди почитување на 
мерките за спречување перење пари и финансирање на 
тероризмот коишто важат во Република Македонија и 
од страна на нејзините подружници, филијали или 
претставништва во земјата и во странство, до степен 
којшто е дозволен согласно со прописите на земјата ка-
де што се наоѓа подружницата или филијалата. 

Банката е должна да ја извести Народната банка на 
Република Македонија (во понатамошниот текст: На-
родната банка) и Управата, доколку одредена подруж-
ница или филијала во странство не е во можност да ги 
почитува мерките за спречување перење пари и финан-
сирање на тероризмот, бидејќи тоа не го дозволуваат 
законите на земјата каде што се наоѓа подружницата, 
филијалата или претставништвото. 
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II. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ КЛИЕНТИ 
 
4. Банката е должна да воспостави процедури за 

прифаќање клиенти со кои се определуваат видовите 
клиенти коишто можат да ја изложат банката на ризик 
од перење пари и финансирање на тероризмот.  

5. Банката е должна да ги користи следниве подато-
ци и информации врз основа на кои ќе може да утврди 
кои клиенти ќе ја изложат на ризик од перење пари и 
финансирање на тероризмот:                        

- историја на клиентот, доколку станува збор за по-
стоечки клиент на банката; 

- вид на дејноста што ја извршува; 
- географска локација на клиентот и на неговите 

најзначајни деловни партнери; 
- поврзаност со јавни функции и носители на јавни 

функции; 
- вид банкарски производи и услуги коишто ќе ги 

користи или ги користи клиентот; и 
- извор на парични средства, согласно со точките 12 

и 13 од оваа одлука. 
 
III. ПРОЦЕДУРИ ЗА АНАЛИЗА НА КЛИЕНТОТ 
 
6. Банката е должна да врши анализа на клиентот, 

најмалку на начинот утврден со Законот за спречување 
на перење на пари и други приноси од казниво дело и 
финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: 
Законот) и оваа одлука.  

Анализата на клиентот вклучува: 
- идентификување и потврдување на идентитетот на 

клиентот, ополномоштувачот или крајниот сопственик; 
- обезбедување информации за целта и намерата на 

деловниот однос; и 
- постојано следење на деловниот однос со клиентот. 
 

1. Идентификување и потврдување на идентитетот 
на клиентот, ополномоштувачот или крајниот сопс-

твеник  
7. Банката го врши идентификувањето и потврдува-

њето на идентитетот на клиентот, ополномоштувачот 
или крајниот сопственик, најмалку на начинот и преку 
документацијата и податоците утврдени со Законот, 
при што банката треба да се осигури дека: 

- располага со точни извори на информации, доку-
ментација и податоци; 

- располага со податоци врз основа на кои ќе може 
да го утврди и да го потврди идентитетот на крајниот 
сопственик на клиентот, што вклучува и утврдување на 
неговата сопственичка и управувачка структура; и 

- располага со точни информации за идентитетот на 
ополномоштувачот и ополномоштеното лице. 

8. При идентификувањето и потврдувањето на иден-
титет на клиент, ополномоштувач или краен сопственик 
од странство (нерезидент), банката соодветно ги примену-
ва правилата коишто важат за домашните клиенти. 

9. Банката може да го врши потврдувањето на иден-
титетот на клиентот, ополномоштувачот или крајниот 
сопственик и преку некои од следниве независни изво-
ри на податоци: 

- утврдување на постојаната адреса со користење 
други извори на податоци (сметки за телефон, еле-
ктрична енергија или слично, податоци со кои распола-
га Службата за информации -188, итн.); 

- воспоставување контакт со клиентот и со крајниот 
сопственик преку телефон, писмо или електронска пошта; 

- воспоставување контакт со амбасадата (конзулар-
но претставништво, канцеларијата  за врски) на земјата 
од каде што потекнува нерезидентот; 

- добивање на последниот финансиски извештај за 
работењето на клиентот - правно лице, по можност ре-
видиран од страна на овластен ревизор; 

- користење на податоците со кои располагаат јав-
ните регистри (Централниот регистар, Централниот де-
позитар за хартии од вредност и слично); 

- посета на клиентот и крајниот сопственик, докол-
ку е тоа возможно; и 

- проверка на статусот на клиентот (дали е започна-
та стечајна или ликвидациска постапка). 

 
2. Обезбедување информации за целта и намерата 

на деловниот однос  
10. Банката е должна да обезбеди податоци и ин-

формации врз основа на кои ќе може да ги утврди цел-
та и намерата на деловниот однос со клиентот, што мо-
же да вклучи податоци за природата на неговите актив-
ности, финансиска состојба, изворите на средства и 
најзначајните деловни партнери. 

11. Банката може да го изврши утврдувањето на из-
ворите на средства на клиентот - физичко лице преку 
добивање податоци за: износот на месечната плата, 
други дополнителни извори на средства, имотна со-
стојба и слично, врз основа на кои ќе може да добие 
поточна слика за деловниот однос со клиентот. 

 
3. Постојано следење на деловниот однос и трансак-
циите коишто се преземаат во рамките на тој однос  

12. Банката е должна постојано да го следи деловни-
от однос со клиентот и трансакциите коишто се презема-
ат во рамки на деловниот однос за да потврди дека тие 
трансакции се во согласност со целта и намерата на де-
ловниот однос и изворот на финансирање на клиентот.  

13. Следењето на деловниот однос со клиентот по-
дразбира и редовно ажурирање на документите и пода-
тоците со кои располага банката за тој клиент. Банката 
го утврдува начинот и моментот на ажурирање на по-
датоците во рамките на своите внатрешни процедури. 

 
IV. ПРОЦЕДУРИ ЗА АНАЛИЗА НА РИЗИК И ПОКА-

ЗАТЕЛИ ЗА РИЗИК  
14. Банката е должна да воспостави интерна проце-

дура за процена на ризикот, којашто треба да овозможи 
формирање профил на ризик за секој клиент со кој ќе 
воспостави деловен однос и/или ќе го ажурира делов-
ниот однос, во рамките на кој го утврдува и го следи 
нивото на ризик од перење пари и финансирање на те-
роризмот од работењето со тој клиент. Банката е долж-
на со интерната процедура да го определи најмалку: 

- начинот на формирање на профилот на ризик; 
- утврдувањето на нивото на ризик; 
- следењето на нивото на ризик; и 
- префрлувањето на клиентот од едно во друго ниво 

на ризик. 
15. Во случаите кога постои повисок ризик од пере-

ње пари или финансирање тероризам, банката е должна 
да врши засилена анализа на клиентот. 

 
1. Засилена анализа на клиенти  

16. Банката е должна да врши засилена анализа на 
клиентот согласно со Законот и точка 15 од оваа одлу-
ка, којашто се однесува најмалку на следниве клиенти: 

- клиенти коишто користат услуги на приватно бан-
карство; 

- коресподентски банки; 
- клиенти коишто не се физички присутни при 

склучувањето или одвивањето на деловниот однос; 
- клиенти коишто доаѓаат од ризични земји; 
- клиенти чијшто деловен однос се остварува со ко-

ристење нови технологии или технологии во развој. 
Овластеното лице во банката за спречување на пер-

ење пари и финансирање на тероризмот (во поната-
мошниот текст: овластеното лице) треба да биде изве-
стено за воспоставувањето деловен однос со лицата од 
ставот 1 на оваа точка, во најкус можен рок. 
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1.1. Приватно банкарство 
 
17. Банките се должни да вршат засилена анализа 

во случај на вршење трансакции на т.н. приватно бан-
карство, заради кое банката може да биде изложена на 
повисок ризик од перење пари и финансирање на теро-
ризмот. 

Приватното банкарство вклучува финансиски услу-
ги дадени на физички лица коишто најчесто вложуваат 
значителен износ на депозити или други видови средс-
тва кај банката. Притоа, услугите што се нудат не се 
дел од редовниот начин на понуда на производи и ус-
луги на мало, туку деловниот однос помеѓу банката и 
клиентот се воспоставува директно, на лична основа, 
преку лицата вработени во банката коишто се надлеж-
ни за извршување на тие услуги (пр. личен банкар, 
приватен банкар или слично). 

18. Деловен однос којшто подразбира вршење при-
ватно банкарство може да се воспостави само со одлу-
ка донесена од страна на лицето со посебни права и од-
говорности во банка, кое е одговорно за работа со та-
ков вид клиенти. 

19. Банката е должна да обезбеди ефикасно иденти-
фикување и следење на клиентите на кои им ја нуди 
услугата на приватно банкарство и на нивното работе-
ње, како и да обезбеди овој вид деловен однос да биде 
предмет на внатрешната ревизија и контрола спроведе-
на од овластеното лице. 

 
1.2. Коресподентски банки  

20. За воспоставување и продолжување деловен од-
нос со коресподентска банка којашто е предмет на за-
силена анализа, банката е должна да ги преземе допол-
нителните мерки дефинирани во Законот. Притоа, се 
земаат предвид и следниве податоци: 

- за лицата коишто би ја користеле сметката на ко-
респондентската банка отворена кај банка во Републи-
ка Македонија; 

- за мерките и дејствијата за спречување перење па-
ри и финансирање на тероризмот и податоци за начи-
нот на спроведување супервизија во земјата на корес-
подентската банка; 

- за системот на контрола на спречувањето перење 
пари и финансирањето на тероризмот, како и начинот 
на ревизија кај коресподентската банка; 

- оцена на соодветноста на засилената анализа која-
што ја врши коресподентската банка за клиентите кои-
што претставуваат изложеност на повисок ризик од 
перење пари и финансирање на тероризмот; 

- оцена дали коресподентската банка работи со бан-
ки-школки и (не) дозволува работење со банки-школ-
ки; и 

- прописите со кои се регулира можноста за разме-
на на податоците потребни за спроведување на мерките 
и дејствијата за спречување перење пари и финансира-
ње на тероризмот. 

Банката може да ги добие податоците од ставот 1 од 
оваа точка од коресподентската банка (прашалници, до-
писи и слично) или преку користење јавни средства за 
информирање (стручни весници, интернет и слично). 

 
1.3. Клиенти коишто не се физички присутни при 
склучувањето или одвивањето на деловниот однос 

 
21. Банките се должни да применуваат дополнителни 

мерки на засилена анализа за клиентите коишто не се 
физички присутни при склучувањето или одвивањето на 
деловниот однос (во понатамошниот текст: клиенти кои-
што не се физички присутни), согласно со Законот. 

Како клиенти коишто не се физички присутни се 
сметаат клиентите со кои банката го остварува делов-
ниот однос преку интернет, пошта, телефон или  други 
слични средства за комуникација. 

22. Банката ги остварува дополнителните мерки де-
финирани во Законот за работење со клиенти коишто 
не се физички присутни, преку: 

- обезбедување и потврдување дополнителна доку-
ментација, согласно со Законот; 

- организирање средби со клиентот; 
- користење податоци од други институции коишто 

располагаат со соодветни информации за клиентот, но 
и со соодветни системи за спречување перење пари и 
финансирање на тероризмот, доколку тоа го дозволува-
ат прописите во земјата и странство; и 

- користење податоци коишто се достапни преку 
јавните средства за информирање (стручни весници, 
интернет и слично). 

 
1.4. Ризични земји 

 
23. Банката е должна да посвети особено внимание на 

деловниот однос и на трансакциите со клиенти коишто 
доаѓаат од земји коишто се наоѓаат на листата на држави 
објавени од страна на Министерството за финансии. 

Доколку деловниот однос или трансакција немаат 
очигледна економска или друга видлива правна цел, 
банката е должна да ги утврди целта и намерата на де-
ловниот однос. 

24. Вработените на банката коишто непосредно ра-
ботат со клиентите од точка 23 од оваа одлука, се 
должни да го известат овластеното лице за секоја од-
делна трансакција со тие клиенти. 

Во случаите од точка 23 став 2 од оваа одлука, ов-
ластеното лице изработува писмен извештај за целта и 
намерата на деловниот однос, врз основа на информа-
циите добиени од соодветните организациски делови и 
останатите лица вработени во банката. 

 
1.5. Користење нови технологии или технологии во 

развој 
 
25. Банката е должна да посвети посебно внимание 

на деловниот однос и трансакциите со клиентите кои-
што се извршуваат со употреба на нови технологии или 
технологии во развој. 

Доколку деловниот однос или трансакција од ставот 1 
од оваа точка немаат очигледна економска или друга вид-
лива правна цел, банката е должна да ја утврди целта и 
намерата на деловниот однос или трансакцијата. 

Во случаите од ставот 2 од оваа точка, вработените 
коишто непосредно работат со тие клиенти се должни 
да го известат овластеното лице, коешто врз основа на 
информациите добиени од соодветните организациски 
делови и останатите лица вработени во банката, изра-
ботува писмен извештај за целта и намерата на делов-
ниот однос. 

 
V. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОЦЕНА НА РИЗИКОТ ОД НО-

СИТЕЛИ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ 
 
26. Банката е должна да преземе дополнителни мер-

ки утврдени во Законот за лица коишто се носители на 
јавни функции.  

Преземањето дополнителни мерки утврдени во За-
конот подразбира: 

- воспоставување соодветен систем за навремено 
идентификување на носителите на јавни функции; 

- процена на нивото на ризикот што го носи носите-
лот на јавна функција за банката; 

- одлуката за воспоставување деловен однос со кли-
ентот треба да е донесена од страна на лице со посебни 
права и одговорности одговорно за работењето на со-
одветната организациска единица во банката. Во слу-
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чаите кога постоечки клиент ќе стане носител на јавна 
функција, банката носи одлука за (не)продолжување на 
деловниот однос со тој клиент, донесена од страна на 
соодветното лице со посебни права и одговорности; 

- утврдување на изворот на средствата на клиентот, 
согласно со точките 12 и 13 на оваа одлука; и 

- постојано следење на деловната соработка со овие 
лица. 

 
VI. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НЕВООБИ-
ЧАЕНИ ТРАНСАКЦИИ И СОМНЕВАЊЕ ЗА ПЕРЕ-
ЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ 
 
27. Заради ефикасно идентификување на сомнител-

ните трансакции, банката е должна да ги идентификува 
сложените, невообичаено големи трансакции или 
трансакциите коишто се извршени на невообичаен на-
чин, коишто немаат очигледна економска оправданост 
или видлива правна цел (во понатамошниот текст: не-
вообичаени трансакции).  

Како невообичаени трансакции можат да се сметаат 
сите трансакции коишто се невообичаено големи, има-
ат карактер којшто не одговара на видот на активности 
што ги врши клиентот, а клиентот не дава прифатливо 
образложение за причината заради која ја врши таа 
трансакција (пр. износи коишто не одговараат на ре-
довниот начин на работа на клиентот, голем промет на 
сметката на клиентот којшто не одговара на големина-
та на неговиот биланс и слично). 

Банката е должна да ги утврди целта и намерата на 
невообичаените трансакциите, за што овластеното ли-
це изработува писмен извештај, врз основа на инфор-
мациите добиени од соодветните организациски дело-
ви и останатите вработени во банката.  

28. Врз основа на профилот на ризик на клиентот и 
писмениот извештај за невообичаените трансакции, овла-
стеното лице донесува одлука дали станува збор за сом-
нителна трансакција, односно дали постои сомневање де-
ка клиентот, трансакцијата или крајниот сопственик се 
поврзани со перење пари и финансирање на тероризмот. 

29. Банката е должна да ги дефинира најмалку след-
ниве елементи во своите внатрешни акти: 

- список на показатели за идентификување сомни-
телни трансакции; 

- документацијата којашто треба да ја поседува во 
однос на трансакциите за кои била донесена одлука за 
непријавување; 

- одлучување за задржување, одбивање или спрове-
дување одредена трансакција; и 

- начинот на известување на органите на управува-
ње на банката за трансакциите коишто биле пријавени 
во Управата и за трансакциите за  кои било одлучено 
дека не се сомнителни.  

 
VII. ПРОЦЕДУРИ ЗА ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И 
ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ 

ДО УПРАВАТА 
 
30. Банката е должна да ги чува информациите и 

податоците добиени во текот на идентификувањето и 
потврдувањето на идентитетот на клиентот,  следењето 
на клиентот и трансакциите коишто ги врши, најмалку 
на начинот и во роковите утврдени со одредбите на За-
конот коишто се однесуваат на чувањето податоци. 

Обврската од ставот 1 на оваа точка се однесува и 
на профилот на ризик, анализите и писмените изве-
штаи изработени во согласност со Законот и оваа одлу-
ка и на извештаите доставени до овластеното лице, ор-
ганите на банката, Управата, Народната банка и до 
други надлежни органи.  

VIII. ПЛАН ЗА ПОСТОЈАНА ОБУКА НА ВРАБОТЕ-
НИТЕ ЛИЦА 

 
31. Банката е должна да утврди и да спроведе годи-

шен план за постојана обука на овластеното лице и на 
лицата вработени во одделот за спречување перење па-
ри и финансирање на тероризам, како и на вработените 
коишто се директно или индиректно вклучени во рабо-
та со клиенти или во извршување трансакции. Планот 
мора да предвиди одржување на најмалку три обуки во 
текот на годината. 

32. Организирањето обука е во директна надлеж-
ност на овластеното лице, коешто треба да изврши 
процена на потребите за обука на вработените и врз таа 
основа да подготви годишна програма за обука. Овла-
стеното лице е должно да води евиденција за видот на 
обуката и лицата коишто биле вклучени во обуката. 

33. Обуката на вработените во банката вклучува 
најмалку: 

- запознавање на вработените со сите прописи од 
областа на спречувањето перење пари и финансирање-
то на тероризмот; 

- запознавање со програмата на банката за спречу-
вање перење пари и финансирање на тероризмот; 

- запознавање на вработените со меѓународните 
акти од доменот на спречувањето перење пари и фи-
нансирањето на тероризмот (препораки на Базелскиот 
комитет за банкарска супервизија, препораки на ФАТФ 
и документи коишто ги издава оваа организација, пре-
пораки од извештаите на Комитетот на Советот на 
Европа и слично); 

- практична обука за примената на меѓународните 
стандарди за борба против перењето пари и финанси-
рањето на тероризмот;  

- практична обука за идентификување сомнителни 
трансакции; 

- практична обука за засилена анализа на клиенти 
со повисок ризик од перење пари и финансирање на те-
роризмот во доменот на нивното идентификување, по-
тврдување и следење. 

34. Планот за обуката на вработените треба да биде 
редовно ажуриран за да ги опфати сите внатрешни и 
надворешни промени (деловна стратегија, прописи и 
сл.), како и за да ги вклучи новите вработени во банката. 

Обуката на новите вработени во банката треба да се 
оствари непосредно по засновањето на работниот од-
нос (најдоцна во текот на првите шест месеци). 

 
IX. ИМЕНУВАЊЕ ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ 

 
35. Согласно со Законот, банката е должна да име-

нува овластено лице или да формира посебен организа-
циски оддел којшто ќе биде надлежен за спроведување 
на Програмата, како и да обезбеди исполнување на ус-
ловите дефинирани со Законот. 

Како овластено лице може да биде лицето кое е од-
говорно за контрола на усогласеноста на работењето со 
прописите во банката или лицето кое раководи со 
службата за контрола на усогласеноста на работењето 
со прописите.   

36. Овластеното лице одговара за својата работа 
пред Управниот одбор на банката. 

37. Овластеното лице ги врши најмалку следниве 
активности: 

- прави анализа на ризиците од перење пари и фи-
нансирање на тероризмот; 

- ги прибира сите невообичаени трансакции доста-
вени од разните организациски делови во банката, ги 
анализира, подготвува писмени извештаи и одлучува 
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дали тие трансакции имаат карактеристики на сомни-
телна трансакција, односно донесува одлука за нивно 
(не)пријавување во Управата; 

- обезбедува информации и документација за сите 
трансакции пријавени во Управата, како и за сите 
трансакции за кои било одлучено да не се пријават во 
Управата, вклучувајќи ги и причините поради коишто 
била донесена таква одлука; 

- дава препораки за измена на програмата на банка-
та, за нејзиното ревидирање и унапредување, како и го 
утврдува степенот на нејзината усогласеност со пропи-
сите коишто се однесуваат на спречувањето на перење-
то пари и финансирањето на тероризмот; 

- ги известува Управниот одбор (на месечна основа) 
и Надзорниот одбор (на тримесечна основа). Известу-
вањето задолжително вклучува податоци за деловните 
односи склучени со лицата од точките 16 и 26 на оваа 
одлука; 

- ги советува органите на управување за мерките ко-
ишто треба да бидат преземени заради почитување на 
прописите од областа на спречувањето на перењето па-
ри и финансирањето на тероризмот, вклучувајќи и сле-
дење на сите измени и дополнувања на овие прописи; 

- организира постојана обука на вработените за сите 
аспекти значајни за соодветното спроведување на про-
цесот на спречување перење пари и финансирање на 
тероризмот во банката и воспоставува насоки и упат-
ства за соодветна примена на прописите од овој домен;  

- ги следи новините во прописите и меѓународните 
стандарди за спречување перење пари и финансирање 
на тероризмот; 

- изготвува годишен план за постојана обука; 
- одржува редовни контакти со други органи и ин-

ституции вклучени во активностите за спречување пер-
ење пари и финансирање на тероризмот (Управата, На-
родната банка, други банки и слично). 

 
X. СОРАБОТКА СО УПРАВАТА 

 
38. Банката е должна да воспостави редовна кому-

никација со Управата, што подразбира доставување 
писмени извештаи за сомнителни клиенти и трансак-
ции и размена на податоци и информации за клиентите 
за целите на спречувањето перење пари и финансирање 
на тероризмот. 

39. Банката е должна да воспостави интерни проце-
дури со кои ќе го регулира начинот на соработка со 
Управата, во согласност со Законот. 

 
XI. ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА НА 

СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ И ДЕЈСТВИЈАТА 
 
40. Службата за внатрешна ревизија врши внатреш-

на ревизија на процесот на спречување перење пари и 
финансирање на тероризмот, согласно со годишниот 
план за работа на Службата. 

Службата за внатрешна ревизија е должна да врши 
редовна ревизија на примената на Програмата, заради 
утврдување на соодветноста и ефикасноста на таа про-
грама и на работењето на овластеното лице.  

41. Банката е должна да обезбеди соодветна екипи-
раност на Службата за внатрешна ревизија со лица кои-
што имаат соодветно искуство со системите за спречу-
вање перење на пари и финансирање на тероризмот и 
да овозможи нивна соодветна обука за сите новини по-
врзани со меѓународните техники на перење пари и фи-
нансирање на тероризмот. 

42. Банката е должна да воспостави и да применува 
процедури за вработување нови лица во банката со кои 
ќе се овозможи прием на лица со соодветни етички 
норми. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
43. Одредбите од оваа одлука се применуваат соод-

ветно и на штедилниците и на филијалите на странски 
банки во Република Македонија. 

44. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за начинот и постапката за воспоставу-
вање и примена на програмата во банка за спречување 
перење пари и финансирање на тероризмот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 83/2009). 

45. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  О бр. 02-15/X-2/2010                  Гувернер и претседател 
29 јули 2010 година           на Советот на Народна банка 

      Скопје                         на Република Македонија, 
                                              м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
 
1989. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06) и точка 3 од Планот за инвестиции на Народна-
та банка на Република Македонија за 2010 година ПИ 
бр. 02-15/XII-1/2009 од 24.12.2009 година, Советот на 
Народната банка на Република Македонија, донесе 

                                                                                                                   
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА НА-
РОДНАТА  БАНКА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Во Планот за инвестиции на Народната банка на 

Република Македонија за 2010 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.157/09), се вршат 
следниве измени:  

- Во точка 1 износот: „587,013 илјади“ се заменува 
со износот: „587,063 илјади“; 

- Во точка 1, дел  I - План на инвестициите за кои 
постапката за набавка е започната во претходните го-
дини (А+Б+В), износот: „127,875“ се заменува со изно-
сот: „127,925“; 

- Во точка 1, дел  I, потточка А - Информациска 
опрема и системи, износот: „99,360“ се заменува со из-
носот: „97,460“; 

- Во точка 1, дел I, потточка Б - Машини, опрема и 
други инвестиции, износот: „13,821“ се заменува со из-
носот: „14,321“; 

- Во точка 1, дел I, потточка В - Градежни објекти, 
износот: „14,694“ се заменува со износот: „16,144“; 

- Во точка 1, дел III - ВКУПНИ ИНВЕСТИЦИИ 
(I+II), износот: „587,013“ се заменува со износот: 
„587,063“; 

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  О бр. 02-15/X-3/2010                 Гувернер и претседател 
29 јули 2010 година           на Советот на Народна банка 

      Скопје                        на Република Македонија, 
                                            м-р Петар Гошев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1990. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/09), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Мали Хидро Електра-
ни ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје за издава-
ње на лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија, на седницата одржана 
на 29.07.2010 година, донесе  

                                                                                                              
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 
енергија на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗ-
ВОРИ ДОО Скопје, бр. 02-2380/1 од 26.10.2009 год. 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09), се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во точката 2 по зборовите: „ќе ја врши во“ се до-
даваат зборовите:  

„малата хидроелектрана „Белица 1“ на Горно бе-
личките извори, лоцирана на КП бр. 143/4, КО Вишни, 
Општина Струга, и во“.  

2. Во точката 3 зборот: „објектот“ се заменува со 
зборот: „објектите“. 

3. Во точката 3 по зборовите: „утврдени во“ се до-
даваат зборовите:  

„Одобрението за градење на објектот Мала хидрое-
лектрана „Белица 1“ на Горно беличките извори и во“.  

4. Во точката 4 зборовите: „одобрението за употре-
ба на објектот“ се заменуваат со зборовите: „ одобре-
нијата за употреба на објектите“.  

2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
     Бр.02-1343/1      
29 јули 2010 година                      Претседател, 

    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
____________ 

1991. 
Врз основа на член 19, алинеjа 7, од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ  ЗА 
2010 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ  

СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одо-
брува регулиран максимален приход од 584.591.870 де-
нари за 2010 година за дистрибуирана и испорачана ко-
личина на топлинска енергија од 150.427.755 kWh,  

2. За периодот август-декември 2010 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одобрува 
регулиран максимален приход од 277.089.952 денари, 
за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска 
енергија од 69.659.689 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 487.870.794 денари, за набавени 
170.940.631 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 236.789.503 денари, за набавени 
79.158.737 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 36.188.075 денари 
за дистрибуирани и испорачани количини на топлин-
ска енергија од 150.427.755 kWh до крајните потрошу-
вачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 15.078.365 денари 
за дистрибуирани и испорачани количини на топлин-
ска енергија од 69.659.689 kWh до крајните потрошува-
чи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 46.031.128 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
150.427.755 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 19.179.637 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
69.659.689 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија, се 
одобруваат следните тарифни ставови за услугата 
снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на 
снабдувач: 
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11. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
12. Со денот на донесување на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр.02-2941/1 („Службен весник 
на РМ“ бр. 157/09). 

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2010 година.  
    УП1 Бр.08-24      
29 јули 2010 година                       Претседател, 

    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
____________ 

 
1992. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ  ЗА 
2010 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ  

СКОПЈЕ  
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се 
одобрува регулиран максимален приход од 876.866.357 
денари за 2010 година за дистрибуирана и испорачана 
количина на топлинска енергија од 227.742.880 kWh,  

2. За периодот август-декември 2010 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се одобру-
ва регулиран максимален приход од 416.094.075 дена-
ри, за дистрибуирана и испорачана количина на топ-
линска енергија од 105.462.573 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 738.621.005 денари, за набавени 
258.798.727 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 358.491.844 денари, за набавени 
119.843.833 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 54.787.605 денари 
за дистрибуирани и испорачани количини на топлин-
ска енергија од 227.742.880 kWh до крајните потрошу-
вачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 22.828.169 денари 
за дистрибуирани и испорачани количини на топлин-
ска енергија од 105.462.573 kWh до крајните потрошу-
вачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 61.502.368 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
227.742.880 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 25.625.987 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
105.462.573 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл. весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа одлука, согласно тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија, се 
одобруваат следните тарифни ставови за услугата 
снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на 
снабдувач: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
12. Со денот на донесување на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-2940/1 („Службен весник 
на РМ“ бр. 157/09). 

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2010 година. 

 
    УП1 Бр.08-25      
29 јули 2010 година                       Претседател, 

    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
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1993. 
Врз основа на член 19, алинеjа 7, од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ  ЗА 
2010 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одо-
брува регулиран максимален приход од 624.778.270 де-
нари за 2010 година за дистрибуирана и испорачана ко-
личина на топлинска енергија од 160.610.723 kWh,  

2. За периодот август-декември 2010 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одобрува 
регулиран максимален приход од 296.102.692 денари, 
за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска 
енергија од 74.375.191 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 520.896.430 денари, за набавени 
182.512.185 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 252.818.591 денари, за набавени 
84.517.262 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 38.637.769 денари 
за дистрибуирани и испорачани количини на топлин-
ска енергија од 160.610.723 kWh до крајните потрошу-
вачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 16.099.070 денари 
за дистрибуирани и испорачани количини на топлин-
ска енергија од 74.375.191 kWh до крајните потрошува-
чи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 49.760.516 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
160.610.723 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 20.733.548 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
74.375.191 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник 
на РМ“ бр. 151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија, се 
одобруваат следните тарифни ставови за услугата 
снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на 
снабдувач: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
12. Со денот на донесување на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр.02-2942/1 („Службен весник 
на РМ“ бр. 157/09). 

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2010 година. 

 
    УП1 Бр.08-26      
29 јули 2010 година                        Претседател, 

    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
____________ 

1994. 
Врз основа на член 19, алинеjа 7, од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И 
ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД   

НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за производство и дистрибуција на 

топлинска енергија Топлификација АД-Скопје, по из-
вршената редовна контрола на одобрената цена со која 
се остварува регулираниот максимален приход, се 
утврдува регулиран максимален приход за вршење на 
регулираната дејност производство на топлинска енер-
гија за 2010 година да изнесува 1.747.388.229 денари за 
произведена количина на топлинска енергија од 
612.251.543 kWh и ангажирана моќност од 526.604 kW. 
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2. Врз основа на утврдениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл. весник 
на РМ“ бр.151/09), се утврдуваат следните тарифни 
ставови за производство на топлинска енергија на ниво 
на производител: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На друштвото за производство и дистрибуција на 

топлинска енергија Топлификација АД-Скопје, се одо-
брува регулиран максимален приход за вршење на ре-
гулираната дејност дистрибуција на топлинска енерги-
ја за: 

- 2010 година да изнесува 129.613.638 денари, за ис-
порачана количина на топлинска енергија на корисни-
ците од 588.931.345 kWh, 

- 2011 година да изнесува 129.760.175 денари, и 
- 2012 година да изнесува 129.908.178 денари. 
4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 3, алинеја 1 на оваа одлука, согласно 
тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, 
се утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибу-
ција на топлинска енергија за 2010 година на ниво на 
дистрибутер. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го одла-

га нејзиното извршување. 
6. Со денот на донесување на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката бр.02-2939/1 („Службен весник на 
РМ“ бр. 157/09). 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2010 година. 

 
    УП1 Бр.08-27      
29 јули 2010 година                       Претседател, 

    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995. 
Врз основа на член 19, алинеа 7, од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и член 26 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕР-
ГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2010  

ГОДИНА НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода 

Скопје Север АД – Скопје, се одобрува регулираниот ма-
ксимален приход за производство, дистрибуција и снаб-
дување со топлинска енергија за греење за 2010 година, 
да изнесува 93.739.267 денари, за произведена количина 
на топлинска енергија од 25.416.311 kWh на ниво на про-
изводител и испорачана количина на топлинска енергија 
од 23.637.169 kWh, на ниво на мерно место. 

2. За периодот август – декември 2010 година на 
Друштвото за снабдување со пареа и топла вода Скопје 
Север АД – Скопје, се одобрува регулираниот макси-
мален приход за производство, дистрибуција и снабду-
вање со топлинска енергија за греење за 2010 година, 
да изнесува 47.997.043 денари, за произведена количи-
на на топлинска енергија од 12.771.836 kWh на ниво на 
производител и испорачана количина на топлинска 
енергија од 11.877.808 kWh, на ниво на мерно место. 

3. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 2 на оваа Одлука, како и согласно та-
рифниот систем за продажба на топлинска енергија за 
греење, тарифните ставови за период од 1 август до 31 
декември 2010 година се утврдуваат да изнесуваат:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Жалбата изјавена против оваа одлука, не го одла-

га нејзиното извршување. 
5. Со денот на донесување на оваа одлука престану-

ва да важи Одлуката бр.02-2943/1 („Службен весник на 
РМ“ бр. 157/09). 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август  2010 година. 

 
    УП1 Бр.08-29      
29 јули 2010 година                         Претседател, 

    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
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