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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3066.
Указ бр.51
Од 17 септември 2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 
година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата 
на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 
148/2011 и 55/2012 година),

СЕ  РАЗРЕШУВА 

бригаден генерал ПОПОВСКИ Милош ЗДРАВКО

До сега: Командант на Бригадата на Југоисточна 
Европа СЕЕБРИГ во Лариса, Република Грција.

Лична ВЕС: 31140

Овој указ да се изврши на ден 20 септември 2013 го-
дина.

Бр. 07-1265/1 Претседател
17 септември 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

3067.
Указ бр.52
Од 17 септември 2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 12 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003 и 58/2006)

СЕ  ОТПОВИКУВА 

од функцијата одбранбено аташе во постојаната 
мисија на Република Македонија при ОБСЕ во Вие-
на, Република Австрија 

полковник  АТАНАСОВСКИ Душан ЗВОНКО

лична ВЕС: 31639,  

Министерот за одбрана ќе го изврши овој Указ.

Овој Указ влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 07-1266/1 Претседател
17 септември 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3068.

Врз основа на член 15, став 5 и член 71, став 2 од За-

конот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 

25/2013) Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 3.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-

ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-

НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-

БУЦИЈА НА  EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

Договор за давање под долготраен закуп на градежно 

земјиште, сопственост на Република Македонија, со не-

посредна спогодба за времетраење од 99 години, на 

правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, 

Акционерско друштво за дистрибуција на електрична 

енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11-ти 

Октомври“ бр. 9 за градежното земјиште евидентирано 

во ИЛ бр. 414 за изградба на трафостаница, согласно 

Одлуката за начинот на изградбата во населени места 

во општината Велес кои немаат урбанистичка докумен-

тација бр. 07-956/1 од 15.9.1998 година за Општина Ве-

лес, кое претставува:

- КП бр. 970/2 КО Бузалково со површина од 4 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила, наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-5789/1 Заменик на претседателoт

3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му преста-

нува користењето на движните ствари,

3069.
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука им се даваат на трајно користење без надомест на Министерство 

за земјоделство, шумарство и водостопанство- Управата за хидрометеролошки работи.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со директорот на Управата за хи-

дрометеролошки работи од член 2 на оваа одлука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија.“

          Бр. 41-5849/1                                            Заменик на претседателoт
 10 септември 2013 година                                             на Владата на Република
              Скопје                                         Македонија,

                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
3070.

Врз основа на член 177-а став (4) и (6) од Изборни-
от законик („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 142/12, 31/13 и 34/13),а во врска со Предлогот за 
донесување на Одлука за запирање на исплата за надо-
местокот на трошоците за изборна кампања за Локални-
те избори 2013 година број 42-746/3 од 24.7.2013 годи-
на и Предлогот на Државниот завод за ревизија за запи-
рање на забраната на надомест на трошоците за избор-
на кампања на поединечни организатори на изборна 
кампања кои ја исполниле обврската на извештаи за ло-
калните избори 2013 број 42-746/4 од 10.9.2013 година 
примен во Државната изборна комисија на 13.9.2013 го-
дина, Државната изборна комисија на седницата одржа-
на на 16.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

1. Престанува да важи Одлуката за запирање на исп-
лата на надоместокот на трошоците за изборна кампа-
ња за Локалните избори 2013 година број 11-2377/1 од 
5.9.2013 година во делот кој се однесува на Група изби-
рачи Виктор Цветковски – кандидат за градоначалник 
(став 1 точка 71) и Група избирачи Драган Караџински 
– носител на листа за членови на совет (став 1 точка 
72).

2. Останатиот дел на Одлуката останува во сила.
3. Оваa одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“, согласно 
член 177-а  став (8) од Изборниот законик.

О б р а з л о ж е н и е

Со Предлог за запирање на забраната за надомест 
на трошоците за изборна кампања на поединечни орга-
низатиори на изборна кампања кои ја исполниле обвр-
ската за доставување на извешати за локалните избори 
2013 година, број 42-746/4 од 10.9.2013 година, примен 
во Државата изборна комисија на 13.09.2013 година за-
веден под архивски број 11-2215/5, е наведено дека зак-
лучно со 6.9.2013 година Државниот завод за ревизија 
утврдил дека горенаведените  организатори на изборна-
та кампања ја извршиле обврската за доставување фи-
нансиски извештаи и со тоа ги исполниле условите за 
запирање на забраната, па согласно член 177-а став (5) 
од Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), забраната за испла-
та на надомстокот на трошоците за изборната кампања 
трае до уредно исполнување на обврската согласно 
член 84-б, ставовите 1 и 2 и член 85 од Изборниот зако-
ник, поради што се одлучи како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука организато-
рот на изборна кампања може да поднесе тужба до 
Управниот суд во рок од 8 дена од денот на објавување-
то на истата во „Служен весник на Република Македо-
нија“.

Бр. 11-2377/3 Државна изборна комисија
16 септември 2013 година Претседател,

Скопје Борис Кондарко, с.р.
________________________

Потпретседател,
м-р Субхи Јакупи, с.р.

________________________

Членови,
Влатко Сајкоски, с.р.

________________________

Сашо Срцев, с.р.
________________________

Анета Стефановска, с.р.
________________________

Виолета Дума, с.р.
________________________

Бедредин Ибраими, с.р.
________________________

___________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3071.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013) и член 26 став 4 од Законот за преземање на 
акционерските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 
69/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 5.9.2013 годи-
на го донесе, следниот

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОСПЕКТОТ 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
 

Член 1
Со овој правилник се пропишува деталната содржи-

ната на документот за давање понуда за преземање (во 
натамошниот текст: проспект), што лицето кое дава по-
нуда за преземање (во натамошниот текст: преземач) 
го доставува до Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Комиси-
јата) заедно со барањето за издавање на дозвола за по-
нудата за преземање.
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Проспект

Член 2
(1) Проспектот ги содржи податоците кои се неопход-

ни на сопствениците на хартии од вредност да им овозмо-
жат да донесат одлука во врска со прифаќање на понудата 
за преземање односно да донесат соодветна одлука дали 
да ја прифатат понудата за преземање или не. 

(2) Податоците содржани во проспектот треба да се 
напишани на разбирлив јазик и прикажани на начин 
што ќе овозможи непречена анализа. 

Одговорност за точност на проспектот

Член 3
(1) Ако во проспектот се наведени невистинити ин-

формации, лицата кои го издале проспектот, односно 
учествувале при изработката на проспектот, солидарно 
се одговорни за штетата пред имателите на хартиите од 
вредност на кои се однесува понудата за преземање, до-
колку знаеле или морале да знаат за невистинитоста на 
податоците.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член одговараат за 
штета и ако во проспектот не се наведени значајни по-
датоци кои би можеле да влијаат врз одлуката на имате-
лот на хартии од вредност во врска со прифаќањето на 
понуда за преземање.

(3) Комисијата не одговара за веродостојноста, пот-
полноста и точноста на податоците содржани во прос-
пектот. 

(4) Одговорните лица од став (1) на овој член јасно 
се идентификуваат во проспектот со име и презиме и 
функција, и даваат изјава во која тврдат дека податоци-
те содржани во проспектот се веродостојни, потполни 
и точни и дека во проспектот не се испуштени било ка-
кви податоци кои би можеле да имаат влијание на одлу-
ката за прифаќање или неприфаќање на понудата за 
преземање. 

Содржина на Проспектот

Член 4
(1) Проспектот ги содржи податоците пропишани 

со член 26 став 2 од Законот за преземање на акционер-
ски друштва и податоците пропишани со овој правил-
ник. 

(2) Задолжителната содржина на Проспектот е про-
пишана со Прилог 1 од овој Правилник.

(3) Доколку преземачот во понудата за преземање 
нуди хартии од вредност за замена од член 15 став 1 
точка 1 од Законот за преземање на акционерските 
друштва, проспектот  задолжително содржи и:

- проспект за котирање на хартиите од вредност на 
официјалниот пазар на овластена берза во Република 
Македонија односно на берза која е поврзана со овла-
стената берза на Република Македонија;

- ревидирани финансиски извештаи за издавачот 
чии хартии од вредност се нудат за замена, доколку тие 
податоци не се веќе содржани во проспектот за котира-
ње на хартиите од вредност;

- полугодишен финансиски извештаи за издавачот 
чии хартии од вредност се нудат за замена доколку та-
ков е изготвен од крајот на последната финансиска го-
дина.

(2) Доколку преземачот во понудата за преземање 
нуди хартии од вредност за замена од член 15 став 1 
точка 2 од Законот за преземање на акционерските 
друштва, проспектот задолжително содржи и информа-
ции согласно Правилникот  за формата и содржината 
на проспектот и поканата за запишување и уплата на 
хартии од вредност донесен врз основа на Законот за 
хартии од вредност.

 (3) Покрај задолжителните елементи, проспектот 
може да содржи и други елементи.

Форма на Проспектот

Член 5
(1) Проспектот е составен од следните делови по 

следниот редослед:
1. насловна страна на Проспектот;
2. прецизна содржина;
4. останатите податоци пропишани со овој Правил-

ник. 
(2) Проспектот може да содржи графички и табелар-

ни прикази кои се во врска со текстот на проспектот.
(4) Проспектот се дава во форма на континуиран 

текст.
(5) Текстот на Проспектот се печати во еден од стан-

дардните формати.
(6) Пред содржината на Проспектот, на првата стра-

ница, се дава следната изјава:
„Комисијата за хартии од вредност не одговара за 

веродостојноста, потполноста и точноста на податоци-
те содржани во проспектот.“

(7) Проспектот го заверува и потпишува лицето/та 
кое/и го застапува/ат и претставува/ат преземачот, докол-
ку преземачот е правно лице односно го потпишува пре-
земачот доколку преземачот е физичко лице. Покрај 
овие лица, Проспектот може да го потпишат и други ли-
ца кои изготвиле одредени делови на проспектот.

(8) Секоја страна од проспектот треба да биде пот-
пишана од преземачот односно лицето/та кое/и го заста-
пува/ат и претставува/ат преземачот.

(9) Проспектот се доставува до Комисијата во ори-
гинал, во писмена форма на А4 формат. 

(10) Податоците содржани во проспектот се наведу-
ваат по редоследот утврден со овој Правилник и прило-
зите кои се составен дел на истиот.

Член 6
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник, пре-
станува да важи Правилникот за содржината на проспе-
ктот за откуп на хартии од вредност („Службен весник 
на РМ“ бр. 59/2002). 

 
Бр. 03-1564/1 Комисија за хартии од вредност

5 септември 2013 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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3072.
Врз основа на член 14 став 5 и член 190 став 4 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10. 
135/11 и 13/13), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија, на седницата одржана на ден 
5.9.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМAТA И СОДРЖИНAТA НA 
ПРОСПЕКТОТ И ПОКAНAТA ЗA ЗAПИШУВAЊЕ 

И УПЛAТA НA ХAРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за формaтa и содржинaтa нa прос-

пектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уплaтa нa хaртии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр. 
147/2010) во Прилогот 5 во точката 1.3. на крајот на ре-
ченицата по зборовите: „усвоен од советот на единица-
та“ се додаваат зборовите: „за последните две години“.

Член 2
Во Правилникот за формaтa и содржинaтa нa прос-

пектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уплaтa нa хaртии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр. 
147/2010) во Прилогот 5 по точката 1.3. се додаваат две 
нови точки 1.4. и 1.5. кои гласат:

„1.4. Последниот квартален извештај на единица-
та на локална самоуправа доставен до Министерс-
твото за финансии и усвоен од Советот на единица-
та, а доколку не е усвоен, причините за неусвојува-
њето;

1.5. Опис на сите ревизорски постапки или по-
стапки на независна контрола на сметките на изда-
вачот за последните две години“.

Точките: 1.4, 1.5, 1.6, и 1.6. стануваат точки 1.6, 1.7, 
1.8 и 1.9.

Член 3
Во Прилогот 5 од Правилникот за формaтa и содр-

жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност по точката 1.6, која стану-
ва сега 1.9 се додава нова точка 1.10. која гласи:

„1.10 Кредитен рејтинг на единицата на локална 
самоуправа, доколку е изготвен. Доколку е изготве-
на, оценка на кредитната способност на издавачот или 

неговите должнички хартии од вредност доделена од 
страна на Агенција или друга институција надлежна за 
рејтинг, самостојно или во соработка со издавачот, а по 
барање на издавачот. Кратко образложение на значење-
то на оценката доколку институцијата што ја оценувала 
кредитната способност претходно го објавила тоа 
образложение.“

Член 4
Во Прилогот 5 од Правилникот за формaтa и содр-

жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност по точката 6 се додава но-
ва точка 7 која гласи:

„ 7. ФАКТОРИ НА РИЗИК Во овој дел се обелоде-
нуваат факторите на ризик кои може да имаат влијание 
на способноста на издавачот да ги исполни обврските 
кои произлегуваат од хартиите од вредност. Наведени-
те фактори на ризик од вложувањето мораат да бидат 
упадливи, концизни и логично организирани. Секој фа-
ктор на ризик треба да има посебен наслов и соодветно 
објаснување. Ризикот мора да е наведен во насловот на 
одделниот ризик. Секој фактор на ризик опфаќа само 
еден ризик.“

Точките: 7, 8 и 9 стануваат точки 8, 9 и 10.

Член 5
Во Прилогот 5 од Правилникот за формaтa и содр-

жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 7., која сега 
станува точка 8 алинеите б) и в) се менуваат и гласат:

„б) сите извештаи и други документи, чии делови 
се опфатени во проспектот или проспектот повикува 
на нив, вклучувајќи го и буџетот на единицата на ло-
кална самоуправа за годината за која се издаваат хар-
тиите од вредност, како и годишниот извештај на еди-
ницата на локална самоуправа усвоен од советот на 
единицата;

в) извештајот на овластениот државен ревизор за из-
вршената државна ревизија на единицата на локална са-
моуправа, доколку во последните две години е изврше-
на државна ревизија и/или извештајот од овластен реви-
зор за извршена ревизија на финансиските извештаи на 
единицата на локална самоуправа, доколку во послед-
ните две години е извршена независна ревизија и/или 
извештајот за оценка на кредитната способност на изда-
вачот или неговите должнички хартии од вредност до-
делена од страна на Агенција или друга институција 
надлежна за рејтинг, доколку е изготвен кредитен реј-
тинг на единицата за локална самоуправа.“    
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Член 6
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во  „Службен весник на Република Македонија”.

Член 7
Овој Правилник е од времен карактер и е во важност 

не повеќе од 90 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1565/1 Комисија за хартии од вредност
5 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

__________

3073.
Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 

став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 
57/10, 135/11 и 13/13), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија, на седницата одржана 
на ден 5.9.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДО-
СТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 
ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за документите што ги доставува 

издавачот на хартии од вредност при поднесување на 
барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008) (во по-
натамошниот текст: Правилник) во член 3 став (1) точ-
ката 19 на крајот на реченицата се додаваат зборовите: 
„доколку издавачот склучил таков договор;“.

Член 2
(1) Во член 3 став (1) од Правилникот по точката 19 

се додаваат пет нови точки, кои гласат:
„20. Договор за соработка со овластен учесник на 

пазарот на хартии од вредност – членка на овластената 
берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да 
го застапува во постапката на запишување на јавно по-
нудени хартии од вредност преку овластената берза и 
во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 

вредност од јавната понуда  што се запишуваат преку 
овластена берза. Доколку издавачот, е овластено прав-
но лице – членка на овластена берза и овластен депози-
тар, и се застапува самиот во постапката на запишува-
ње преку берза, потребно е да достави соодветен акт за 
тоа;

21. Договор со овластена берза преку која ќе се вр-
ши запишувањето на јавно понудените хартии од вред-
ност;

22. Договор со овластен депозитар каде се регистри-
рани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе 
се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од 
вредност;

23. Примерок од писмената изјава за запишување и 
уплата на хартиите од вредност преку берза;

24. Доказ дека е отворена сметка во банка со посеб-
на намена примање на паричните средства во текот на 
постапката на запишување на јавно понудените хартии 
од вредност;“

(2) Точките 20, 21 и 22 стануваат точки 25, 26 и 27.

Член 3
(1) Во член 3 од Правилникот по ставот (1) се дода-

ва нов став (2), кој гласи: 
„(2) Доколку издавач на хартии од вредност е едини-

ца на локална самоуправа, при поднесување на барање 
за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат 
на јавна понуда, единицата на локална самоуправа до 
Комисијата ги доставува следните документи:

1. Акт за издавање на хартиите од вредност;
2. Проспект за запишување и уплата на хартиите од 

вредност;
3. Покана за запишување и уплата на хартиите од 

вредност;
4. Статут на единицата на локална самоуправа;
5. Регистрација на единицата на локална самоупра-

ва;
- Решение за упис во судскиот/трговскиот регистар/ 

друг надлежен регистар и
- Извод од регистрацијата на издавачот од региста-

рот кој ја одразува последната фактичка состојба (по-
тврда за правното лице - тековна состојба) не постар од 
седум дена од денот на поднесување на барањето;

6. Буџет на единицата на локална самоуправа за го-
дината во која се издаваат хартиите од вредност;

7. Годишен извештај на единицата на локална само-
управа усвоен од советот на единицата за последните 
две години;
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8. Последниот квартален извештај на единицата на 
локална самоуправа доставен до Министерството за фи-
нансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку не 
е усвоен, причините за неусвојувањето;

9. Извештај на овластениот државен ревизор за извр-
шена државна ревизија на единицата на локална самоу-
права, доколку во последните две години е извршена 
државна ревизија;

10. Извештај од овластен ревизор за извршена реви-
зија на финансиските извештаи на единицата на локал-
на самоуправа, доколку во последните две години е из-
вршена независна ревизија;

11. Извештај за оценка на кредитната способност на 
единицата на локална самоуправа или нејзините долж-
нички хартии од вредност од страна на Агенција или 
друга институција надлежна за рејтинг, доколку е изго-
твена таква оценка;

12. Изјава од раководно лице назначено од единица-
та на локална самоуправа како одговорно лице за содр-
жината на Проспектот и дека

- емисијата е во согласност со Законот за хартии од 
вредност и со актот за издавање;

- податоците наведени во барањето за одобрение се 
вистинити и точни;

- податоците содржани во Проспектот се вистинити 
и точни и дека во Проспектот не е пропуштена ниедна 
ценовно чувствителна информација, освен ценовно чув-
ствителните информации чие необјавување е одобрено 
од Комисијата;

13. Податоци за издадените хартии од вредност сог-
ласно Правилникот за формата и содржината на подато-
ците за издадените хартии од вредност, доколку издава-
чот претходно има издадено хартии од вредност;

14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг 
надлежен орган  за издавање на хартии од вредност ако 
со закон е предвидено дека за издавање на хартии од 
вредност на единицата на локална самоуправа и е по-
требна таква согласност, одобрение односно дозвола;

15. Одлука на Советот на единицата на локална са-
моуправа за извршување на буџетот за годината во која 
се издаваат хартиите од вредност;

16. Одлука на Советот на единицата на локална са-
моуправа за усвојување на годишната сметка и годиш-
ниот извештај за последните две години;

17. Потврда од носителот на платниот промет за со-
стојбата на сметката на единицата на локална самоупра-
ва за последните 60 дена до денот на поднесување на 
барањето;

18. Договор помеѓу единицата на локална самоупра-
ва и овластеното правно лице за вршење услуги со хар-
тии од вредност, чиј предмет на регулирање е вршење-
то, за сметка на издавачот, трансакции и активности по-
требни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, 
доколку издавачот склучил таков договор;

19. Договор за соработка со овластен учесник на па-
зарот на хартии од вредност – членка на овластената 
берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да 
го застапува во постапката на запишување на јавно по-
нудени хартии од вредност преку овластената берза и 
во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 
вредност од јавната понуда  што се запишуваат преку 
овластена берза;

20. Договор со овластена берза преку која ќе се вр-
ши запишувањето на јавно понудените хартии од вред-
ност;

21. Договор со овластен депозитар каде се регистри-
рани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе 
се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од 
вредност;

22. Примерок од писмената изјава за запишување и 
уплата на хартиите од вредност преку берза;

23. Доказ дека е отворена сметка во банка со посеб-
на намена примање на паричните средства во текот на 
постапката на запишување на јавно понудените хартии 
од вредност;

24. Доколку во проспектот се вклучени проценки и 
извештаи подготвени од страна на експерт, до Комиси-
јата се доставуваат соодветните проценки односно изве-
штаи  и

25. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за 
разгледување и одлучување по барањето за одобрение 
за издавање на хартиии од вредност.“

(2) Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) 
и (5).

              
Член 4

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 5
Овој Правилник е од времен карактер и е во важ-

ност не повеќе од 90 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1566/1 Комисија за хартии од вредност
5 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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3074.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,  57/2010, 135/2011 и 
13/2013) и член 31 став 6 од Законот за преземање на 
акционерските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 
69/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 5.9.2013 годи-
на го донесе, следниот

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА 

КОН БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 
Член 1

Со овој правилник се пропишува документацијата 
што лицето кое дава понуда за преземање (во натамош-
ниот текст: преземач) ја поднесува до Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Комисијата) кон барањето за издавање 
на дозвола за понудата за преземање.

Член 2
(1) Кон барањето за издавање на дозвола за понуда-

та за преземање задолжително се приложува:
1. Понуда за преземање;
2. Проспект за преземање;
3. Договор (или друг акт) за соработка во врска со 

постапката за давање понуда за преземање, склучен по-
меѓу преземачот и овластено правно лице, согласно 
член 20 од Законот за преземање на акционерските 
друштва (во натамошниот текст: Законот);

4. Статут на преземачот (доколку преземачот е прав-
но лице);

5. Одлука за преземање од надлежниот орган на пре-
земачот (доколку преземачот е правно лице);

6. Потврда од Централниот Депозитар за хартии од 
вредност за:

- склучен договор помеѓу Централниот депозитар 
за хартии од вредност и преземачот, согласно член 33 
став 1 од Законот;

- депониран паричен износ односно банкарска га-
ранција, согласно член 34 од Законот;

- резервирање на хартиите од вредност, во соглас-
ност со член 35 од Законот, доколку преземачот во по-
нудата за преземање понуди хартии од вредност за за-
мена.

7. Податоци за хартиите од вредност на кои се одне-
сува понудата за преземање што преземачот или лица-
та со кои дејствува заеднички ги купиле во последните 
дванаесет месеци пред известувањето за намерата за 
преземање од член 22 став 1 од Законот. Податоците се 
прикажуваат согласно Прилогот ПРЕ-ХВ 12 , кој е со-
ставен дел на овој правилник.

8. Извештај од овластен проценител во согласност 
со член 14 став 4 од Законот, доколку со хартиите од 
вредност кои се предмет на понудата за преземање не е 
тргувано во последните 12 пред известувањето за наме-
рата за преземање од член 22 став 1 од Законот.

9. Доказ дека хартиите од вредност за замена ги ис-
полнуваат условите од член 15 став 1 и став 2 од Зако-
нот.

10. Доказ дека хартиите од вредност за замена  кои 
се понудени во понудата за преземање преземачот не 
ги дал или не се обврзал да ги даде во залог или обезбе-
дување.

11. Примерок од Изјавата за прифаќање на понуда-
та за преземање.

12. Доказ за платен надоместок за издавање дозвола 
за понуда за преземање. 

(2) Во случај од член 17 став 1 од Законот, кон бара-
њето за издавање дозвола за понуда за преземање, пре-
земачот приложува и доказ за поднесено барање за до-
бивање на соодветна дозвола, одобрение, односно сог-
ласност од другиот надлежен орган.

(3) Доколку за целите на преземањето преземачот 
издава нови хартии од вредност за замена, кон барање-
то за издавање дозвола за понуда за преземање презема-
чот задолжително приложува и:

1. Акт за издавање на хартии од вредност, доколку 
таков е донесен од страна на надлежниот орган на пре-
земачот односно Предлог Акт за издавање на хартиите 
од вредност, изготвен во согласност со член 7 од Зако-
нот за хартии од вредност и соодветниот правилник кој 
произлегува од овој закон за формата и содржината на 
актот за издавање на хартии од вредност по видови на 
хартии од вредност;

2. Извод од регистрацијата на преземачот од реги-
старот кој ја одразува последната фактичка состојба 
(потврда за правното лице - тековна состојба) не по-
стар од седум дена од денот на поднесување на барање-
то; 

3. Ревидираните финансиски извештаи за претход-
ните три години изготвени согласно Меѓународните 
сметководствени стандарди и Меѓунардоните стандар-
ди за финансиско известување:
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- Извештај за финансиската состојба,
- Извештај за сеопфатна добивка,
- Извештај за промени на главнината,
- Извештај за паричните текови,
- Сметководствени политики и објаснувачки беле-

шки.
Доколку преземачот изготвува сопствени и консоли-

дирани годишни финансиски извештаи, до Комисијата 
ги доставува и ревидираните консолидирани годишни 
финансиски извештаи;

4. Извештај од овластен ревизор за последните три 
години со независно ревизорско мислење за последни-
те три години изготвено согласно Меѓународните стан-
дарди за ревизија;

5. Квартални или полугодишни финансиски изве-
штаи, во случаите кога:

- барањето за издавање на дозвола за понудата за 
преземање е од датум по завршување на девет месеци 
од датумот на последните годишни финансиски изве-
штаи кои биле ревидирани, при што потребно е да се 
однесуваат најмалку на периодот од првото полугодие 
на финансиската година или

- преземачот објавил квартални или полугодишни 
финансиски извештаи од датумот на неговите послед-
ни ревидирани финансиски извештаи; 

6. Извештај од овластен ревизор на кварталните или 
полугодишните финансиски извештаи доколку истите 
се ревидирани;

7. Информација за претходно издадените хартии од 
вредност, со опис на содржината на правата од хартии-
те од вредност и номиналната вредност на кои гласат;

8. Решение од надлежен орган за издавање дозвола 
за работа, односно дозвола за основање, во случај кога 
како преземач се јавува банка, штедилница, осигурител-
но друштво или друго правно лице за кое со закон е 
утврдена обврска за добивање дозвола за работа однос-
но основање; 

9. Согласност, одобрение односно дозвола од друг 
надлежен орган  за издавање на хартии од вредност ако 
со закон е предвидено дека за издавање на хартии од 
вредност на преземачот му е потребно таква соглас-
ност, одобрение односно дозвола;

10. Одлука на Собранието на акционери на друштво-
то за усвојување на финансиските извештаи за послед-
ните 3 години;

11. Одлука на Собранието на акционери на друштво-
то за распоред на финансискиот резултат за последните 
3 години и

12. Потврда од носителот на платниот промет за со-
стојбата на жиро сметката на друштвото за последните 
60 дена до денот на поднесување на барањето.

Член 3
Документите кои преземачот ги доставува во при-

лог на барањето за издавање на дозвола до Комисијата 
за хартии од вредност, се доставуваат во оригинал или 
нотарски заверен препис, на службениот јазик во Репуб-
лика Македонија односно на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо.

Член 4
За одлучување по поднесеното барање, Комисијата 

може да побара прецизирање на веќе доставената доку-
ментација, доставување на дополнителна документаци-
ја, а може да ја користи и документацијата со која рас-
полага Комисијата.

Член 5
(1) Комисијата пристапува кон одлучување по бара-

њето за издавање dozvola za понуда за преземање, отка-
ко подносителот до Комисијата ќе ја достави целокуп-
ната документација пропишана со закон и овој правил-
ник. Рокот за одлучување по барањето за издавање доз-
вола за понуда за преземање од 10 работни дена, однос-
но 25 работни дена, доколку се работи за понуда со хар-
тии од вредност за замена од членот 15 на Законот за 
преземање на акционерските друштва, почнува да тече 
од приемот на комплетно барање. 

(2) Во случај на поднесување на непотполна, неу-
редна или документација со формално правни недоста-
тоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во 
кој е потребно да ја дополни документацијата, при што 
ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. 
Доколку подносителот не ја дополни документацијата 
и не ги отстрани недостатоците на истата во определе-
ниот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од 
барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се за-
пира постапката поведена по барањето. 

Член 6
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник, пре-
станува да важи Правилникот за документацијата што 
се поднесува кон барањето за издавање дозвола за пону-
да за откуп („Службен весник на РМ“ бр. 59/2002). 

 
Бр. 03-1567/1 Комисија за хартии од вредност

5 септември 2013 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

3075.
Врз основа на член 125, а во врска со член 268 став 

(3) од Законот за катастар на недвижности („Службен 
весник на Република Македонија“ број 55/2013) и член 
13 од Статутот на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности број 01-7492/10 од 30.4.2013 година, Управниот 
одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на 
седницата одржана на 30.8.2013 година, донесе

Т А Р И Ф Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИ 
ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИ 
ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ 

ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Член 1
Во Тарифникот за висината на надоместокот за из-

вршени геодетски работи од страна на трговци пое-
динци овластени геодети и трговски друштва за гео-
детски работи („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/2011), по членот 2 се додава нов член 
2-а кој гласи:

„Член 2-а
За геодетските елаборати од член 2 точка 15 и точка 

16 на овој тарифник, лицата кои се корисници на права 
на парична помош од социјална заштита (социјална па-
рична помош и постојана парична помош) и самохра-
ните родители на деца со пречки во развојот (како но-
сители на право на посебен додаток), плаќаат надомес-
ток во висина намалена за 50% од утврдената во 
Тарифникот.

Лицата од став (1) на овој член, својството на ко-
рисници на права на парична помош од социјална заш-
тита и на самохрани родители на деца со пречки во раз-
војот, го докажуваат со потврда издадена од центрите 
за социјална работа при Министерството за труд и 
социјална политика.“

Член 2
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по добивањето на 
согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-15572/1 Управен одбор
17 септември 2013 година Претседател,

Скопје Aнета Јорданова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3076.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011, 

136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот си-

стем за продажба на природен гас на тарифни потрошу-

вачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 

9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на 

„МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврду-

вање на продажната цена на природниот гас за септем-

ври 2013 година, на седницата одржана на 13 септем-

ври 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

ОД 2013 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со приро-

ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-

мот за пренос на природен гас, продажната цена на при-

родниот гас за месец септември од 2013 година, се утвр-

дува да изнесува 23,6009 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 

на природниот гас (набавната цена се состои од фактур-

на цена на природниот гас со вклучени зависни трошо-

ци) во износ од 23,3051 ден/nm3 и цена за услугата снаб-

дување на тарифните потрошувачи непосредно приклу-

чени на системот за пренос на природен гас во износ 

од  0,2958 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 

управување со системот за пренос на природниот гас 

во износ од 1,2465 ден/nm3, а која се однесува за тариф-

ните потрошувачи непосредно приклучен на системот 

за пренос на природен гас.
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Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 

потрошувачи непосредно приклучени на системот за 

пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 

3 на овој член, за месец септември 2013 година во кој 

не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 

24,8474 ден/nm3. 

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-

сток на цената на природниот гас за месец септември 

од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изне-

сува 4,4725 ден/nm3.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-

рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-

стемот за пренос на природен гас, во согласност со 

став 4 и 5 на овој член, за месец септември од 2013 го-

дина изнесува 29,3199 ден/nm3.

Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 46,3000 денари за еден САД долар, 
за месец август од 2013 година, согласно заклучницата 
за купопродажба на девизи.

Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување. 

Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

        Уп1 Бр. 08-189/13
13 септември 2013 година Претседател,
                  Скопје Димитар Петров, с.р.
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