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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

2674.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Ре-

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

публика Македонија и членот 27 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“
број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008,

Бр. 08-4540/1

Претседател на Собранието

25 јули 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.

44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14,
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17,

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА

125/17, 35/18 и 99/18), Собранието на Република Ма-

МАКЕДОНИЈА

кедонија, на седницата одржана на 25 јули 2018 година, донесе

2675.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на РеОДЛУКА

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

ликувања и признанија на Република Македонија ја до-

И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА

несувам следната

КОМИСИЈА

ОДЛУКА

I. За претседател, потпретседател и членови на
Државната изборна комисија, се избираат:
а) за претседател:

I
На Здружението на граѓани
„ИЛИНДЕНСКИ МАРШ 1978“

Оливер Деркоски, дипломиран правник од Прилеп,
б) за потпретседател:

му се доделува признанието

Дитмире Шеху, дипломиран правник од Гостивар,
в) за членови:
1. Јанаќе Витановски, дипломиран правник од Не-

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

готино,
2. Радица Ристеска, дипломиран правник од Охрид,
3. Борис Кондарко, дипломиран правник од
Скопје,
4. Елизабета Постоловска, дипломиран правник од
Скопје и

по повод 40 години од организирањето на
традиционалната манифестација „Илинденски коњички марш“, со што даде исклучителен придонес за негувањето на културното наследство и вредностите поврзани со чествувањето на Илинденското востание.

5. Енвер Саљихи, дипломиран правник од Куманово.
II. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
и престанува мандатот на членот на Државната избор-

II
Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

на комисија Ермира Асани Салија, избрана со Одлуката за избор на член на Државната изборна комисија

Бр. 08-836/1

Претседател

(„Службен весник на Република Македонија“ број

24 јули 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

132/17).

26 јули 2018

Бр. 138 - Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
2676.
Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе
КАЛЕНДАР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Член 1
Во Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2018/2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/18), во
член 2 во ставот 1 зборовите „31 август 2018“ се заменуваат со зборовите „31 август 2019“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето
Марјан Спасов од Скопје.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Марјан Спасов се дава за период од 5 (пет) години од денот
на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Марјан Спасов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-27

Комисија за хартии од вредност

16 јули 2018 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

2678.
Член 2
Во членот 9 зборот „деновите“ се заменува со зборот „денови“.
Член 3
Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 12-7940/3
23 јули 2018 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2677.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0827 од 04.06.2018 година на седницата одржана на ден
16.07.2018 година го донесе следното

Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија, врз основа на член 1 став 2, член 106 и
член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011,

13/2013,

188/2013,

43//2014,

15/2015,

154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 51, член
87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр.
124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат Иван
Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 08-28 од
04.06.2018 година, а во врска со основањето на брокерската куќа Нова Фајненс АД Скопје, на својата
седница одржана на ден 16.07.2018 година го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Постапкaта поведена по Барањето бр. УП1 08-28
од 04.06.2018 година за издавање на дозвола за работење на брокерската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје,
СЕ ПРЕКИНУВА.
2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на
барањето ќе достави барање за продолжување на постапката.

Стр. 4 - Бр. 138
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3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

2680.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија, врз основа на член 1 став 2, член 106, 152-

Број УП1 08-28

Комисија за хартии од вредност

а, член 152-б и член 184 од Законот за хартии од вред-

16 јули 2018 година

на Република Македонија

ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007,

Скопје

Претседател,

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43//2014,

м-р Нора Алити, с.р.
__________

15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член
51, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“

2679.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија, врз основа на член 1 став 2, член 101,
член 106 и член 184 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43//2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член
51, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“

бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат
Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 0828 од 04.06.2018 година, за добивање на согласност за
стекнување на квалификувано учество во брокерска
куќа, кое е поднесено во рамки на Барање за основањето на брокерската куќа Нова Фајненс АД Скопје, на
својата седница одржана на ден 16.07.2018 година го
донесе следното

бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат

РЕШЕНИЕ

Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 0828 од 4.6.2018 година, за добивање на согласност за
именување на директор на овластено правно лице кое
е поднесно во рамки на Барање за основањето на бро-

1. Постапкaта поведена по Барањето бр. УП1 08-28
од 04.06.2018 година за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество од страна на лицата

керската куќа Нова Фајненс АД Скопје, на својата

Холи Угриновски и Драган Чучук во брокерската куќа

седница одржана на ден 16.7.2018 година го донесе

НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје, СЕ ПРЕКИНУВА.

следното

2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на
барањето ќе достави барање за продолжување на поРЕШЕНИЕ

стапката.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на

1. Постапкaта поведена по Барањето бр. УП1 08-28

Република Македонија“.

од 4.6.2018 година за добивање на согласност за именување на лицето Марјан Спасов за директор на бро-

Број УП1 08-44

Комисија за хартии од вредност

керската куќа НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје, СЕ ПРЕ-

16 јули 2018 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,

КИНУВА.

м-р Нора Алити, с.р.

2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на

__________

барањето ќе достави барање за продолжување на по2681.

стапката.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Врз основа на член 184 став 1 точка ѕ), член 194,
член 205 и член 208 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007,

Бр. УП1 08-43

Комисија за хартии од вредност

16 јули 2018 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
на седницата одржана на 16.7.2018 година го донесе
следното

26 јули 2018

Бр. 138 - Стр. 5

РЕШЕНИЕ

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ во работењето на Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од
вредност на Комерцијална банка АД Скопје, поради:

Бр. УП1 08-45

Комисија за хартии од вредност

16 јули 2018 година

на Република Македонија

- прием и внесување на налози во системот за тргу-

Скопје

Претседател

вање (налог бр. 106336, 106797, 106822, 106827,

м-р Нора Алити, с.р.

106668, 106267, 106391, 106906, 106967, 106880,
106881), а кои не се согласно член 12 став 1 и став 2 од
Правилата за тргување на Македонска берза АД
Скопје,

_________
2682.
Врз основа на член 115 став 1 точка в), 184 став 1
точка ѕ), член 194, член 210 став 1 точка a), од Законот

- прием и внесување на налози во системот на тргу-

за хартии од вредност („Службен весник на РМ” број

вање без уредно склучени Договори за соработка со

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,

клиентите (клиент бр. 25447, 21469, 25386, 24288,

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016

23543, 15616, 15992, 25244, 24189 и 24743) што е спро-

и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

тивно на член 126 од Законот за хартии од вредност,
- тргување врз основа на неуредни полномошна од
клиентите (клиент бр. 21469, 25386, 24288, 15616,

лика Македонија на седницата одржана на 16.07.2018
година го донесе следното

15992, 24189, 23 и 222) што е спротивно на точка 3.6,

РЕШЕНИЕ

точка 4.33 и точка 6.4 од Правилата за работа на Централен депозитар АД Скопје.
2. СЕ ИЗРЕКУВА јавна опомена на Дирекцијата за
вршење на услуги со хартии од вредност на Комерцијална банка АД Скопје и на одговорното лице-директор
на дирекцијата Михајло Брова Зиков.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од вредност на Комерцијална банка АД
Скопје во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот
на ова решение да ги отстрани утврдените неправилности од точка 1 од изреката на ова решение.
4. СЕ ЗАДОЛЖУВА Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од вредност на Комерцијална банка АД
Скопје до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави извештај во кој ќе ги опи-

1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ во работењето на овластениот брокер Тони Павловски со шифра
"pav015", вработен во Дирекција за вршење на услуги
со хартии од вредност на Комерцијална банка АД
Скопје, поради:
- внесување на налози во системот за тргување (налог бр. 106336, 106797, 106822, 106827, 106668,
106267, 106391, 106906, 106967, 106880, 106881), а кои
не се во согласност со член 12 став 1 и став 2 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје и
- тргување врз основа на неуредни полномошна од
клиентите (клиент бр. 15616, 15992, 24288, 25386 и
24189), што е спротивно на точка 3.6, точка 4.33 и точ-

ше преземените мерки за отстранување на утврдените

ка 6.4 од Правилата за работа на Централен депозитар

неправилности и незаконитости, а кон извештајот ди-

АД Скопје.

рекцијата задолжително да приложи документи и дока-

2. СЕ ИЗРЕКУВА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА во

зи од кои се гледа дека утврдените недостатоци се от-

времетраење од 15 работни дена, на овластениот бро-

странети.

кер Тони Павловски, вработен во Комерцијална банка

5. Јавната опомена од точка 2 на ова решение ќе се

АД Скопје-Дирекција за вршење на услуги со хартии

објави во еден дневен весник кој излегува на целата те-

од вредност, да врши работи за кои има добиено доз-

риторија на Република Македонија по неговата конеч-

вола.

ност.

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје вед-

6. Жалбата изјавена против ова Решение, не го од-

наш по приемот на ова решение, да го суспендира ов-

лага неговото извршување во делот од точка 3 и точка

ластениот брокер Тони Павловски, од системот за тр-

4 од изреката на ова решение.

гување на берзата.

Стр. 6 - Бр. 138

26 јули 2018

4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии
од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова решение, да го прекине пристапот на овластениот брокер
Тони Павловски, до компјутерскиот систем на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.
5. Жалбата изјавена против ова Решение, не го одлага неговото извршување.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
РМ“.
Број УП1 08-46
16 јули 2018 година
Скопје

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

2683.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија, врз основа на член 1 став 2 и член 77 од
Законот за преземање на акционерски („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2013, 188/2013,
166/2014, 154/2015 и 23/2016), член 51, член 87, член
88 и член 89 од Законот за општа управна постапка
(„Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на лицето Ристо Милев, бр.
УП1 10-35 од 28.6.2018 година и дополнето на 2.7.2017
година, доставено преку овластеното право лице НЛБ
Банка АД Скопје, а во врска со добивањето дозвола за
преземање на акциите со право на глас издадени од ГД
Тиквеш АД Кавадарци, на својата седница одржана на
ден 16.7.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Постапкaта поведена по Барањето бр. УП1 10-35
од 28.06.2018 година и дополнето на 2.7.2018 година за
добивање дозвола за преземање на акциите со право на
глас издадени од ГД Тиквеш АД Кавадарци, по барање
на подносителот, СЕ ПРЕКИНУВА.
2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на
барањето ќе достави барање за продолжување на постапката.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 10-35
16 јули 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2684.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА
БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО
ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во
Република Македонија на живи животни, производи и
нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат
од регионот Источна Фландрија/East Flanders во Кралството Белгија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,
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4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,
6) семе за вештачко осеменување од живина и пер-

Бр. 138 - Стр. 7

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината
на производот.
(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова

нат дивеч,
7) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи

8) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч и
9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.

ни од брашно од пердуви и брашно од живина, намене-

од живина и пернат дивеч, и тоа:
1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различти за исхрана на животни, земјоделска или индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

Член 2
(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова

- влажен термички третман на температура од 65°C
во времетраење од 30 минути или

решение, може да се увезуваат производи од јајца од
живина и пернат дивеч, и тоа:
1) цело јајце доколку било подложено на еден од

сот на Њукастелска болест,

следните третмани:
- 42 минути на температура од 55°C во средината на

на еден од следните третмани:

производот,
- 27 минути на температура од 57°C во средината на
производот или
- 12 минути на температура од 59°C во средината на
производот,
2) течна белка од јајце доколку била подложена на
еден од следните третмани:
- 38 минути на температура од 55°C во средината на
производот,
- 17 минути на температура од 57°C во средината на
производот или
- 5 минути на температура од 59°C во средината на
производот,
3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3
минути на температура од 55°C во средината на производот и
4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и
24 минути на температура од 57°C во средината на
производот.
(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи виру2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени
- фабрички измиени и третирани со топла пареа на
100°C во период од најмалку 30 минути,
- фумигација со формалин (10% формалдехид) во
период од 8 часа,
- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или
- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,
3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку
биле подложени на еден од следните третмани:
- влажен термички третман на температура од
118°C во времетраење од најмалку 40 минути,
- постојан третман под притисок од најмалку 3,79
бара (bar) добиен со заситена пареа од најмалку 122°C
во времетраење од најмалку 15 минути или
- алтернативен процес на топење кој обезбедува
температура во внатрешноста на производот од 74°C
во времетраење од најмалку 280 секунди и
4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на
третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест.

решение, може да се увезуваат производи од месо кои
се состојат од или содржат месо од живина и пернат
дивеч, доколку биле подложени на еден од следните
третмани:
- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината
на производот,
- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината
на производот,
- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината
на производот или

Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-2541/1

Агенција за храна

19 јули 2018 година

и ветеринарство

Скопје

Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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