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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2916. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 

дополнување на Законот за мирно решавање на работ-

ните спорови (“Службен весник на Република Македо-

нија” број 27/14) е направена грешка поради што се 

дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ НА 

РАБОТНИТЕ СПОРОВИ 

 

Во членот 30 со кој се менува членот 37 во ставот 3 

наместо бројот  

„31-а" треба да стои бројот „44".  
 

Бр. 10-2706/2 Од Законодавно-правната 
9 јули 2014 година Комисија на Собранието  

Скопје на  Република Македонија 
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2917. 

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 84/08, 35/10, 
84/12  и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

Член  1 
Co оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасу-
вање 80 илјади литри еуросупер БС 95. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за ставање во функција на авионите AT - 802 
Fire Boss. 

  Стр. 
2935. Правилник за начинот и условите 

за обука и полагање на посебен 
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од вредност ........................................... 59 
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тии од вредност во странство ............. 65 
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ценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија ......  66 

 Огласен дел....................................... 1-76 

 

                                 Член  2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за 
заштита и спасување. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ja спроведе оваа од-
лука. 

        
Член 4 

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

 
Бр. 42-3860/1 Заменик на претседателот  

25 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2918. 
Врз основа на член 17-а  од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 
35/11, 166/12 и 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА  НЕДВИЖНА  СТВАР ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Пробиштип се пренесу-
ват во  сопственост без надомест недвижни ствари об-
јект-зграда сопственост на Република Македонија еви-
дентирани во Имотен лист бр. 4844 за Катастерска оп-
штина Пробиштип, и тоа:  

- КП бр.1017 улица “Миро Барага“ бб,  зграда 1 , 
намена на зградата-Б4, влез 1, приземје, намена на по-
себен дел од зграда - Деловен простор, со внатрешна 
површина од 86 м2.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3886/2 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2919. 
Врз основа на член 17-а  од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 
35/11, 166/12 и 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
27.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА  НЕДВИЖНИ  СТВАРИ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

    
Член 1 

Со оваа одлука на општина Пробиштип и се прене-
суваат во сопственост без надомест недвижни ствари-
објект кој се наоѓа на ул. Јаким Спиров бр. 8 сопстве-
ност на Република Македонија, запишан во Имотен 
лист бр. 5576  за КО Пробиштип, и тоа: 

- КП бр.1018 дел 15, зграда 1, намена на зграда  и 
други објекти Б4, намена на посебен дел од зграда ДП,  
влез 1,  кат 01, внатрешна површина од 968 м2, 

  - КП бр.1018 дел 15, зграда 1, намена на зграда и 
други објекти Б4, намена на посебен дел од зграда ДП,  
влез 1,  кат ПО, внатрешна површина од 359 м2  и  

- КП бр.1018 дел 15, зграда 1, намена на зграда и 
други објекти Б4, намена на посебен дел од зграда ДП,  
влез 1,  кат ПР, внатрешна површина од 737 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4135/2 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2920. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 
81/08, 158/10 и 43/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.6.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување и дополнување на Статутот на Фондот за 
осигурување на депозити Скопје, усвоена од Управни-
от одбор на Фондот, бр. 02-176/1, на седницата, одржа-
на на 26.6.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4177/1 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2921. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 27.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, градежна пар-
цела бр.1.1 предвидена со Урбанистички план за село 
Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет 
Ограѓа, кое преставува: 

- дел од КП бр.1219/1 КО Илинден со површина од 
9289м2, евидентирана во Имотен лист број 10054; 

- дел од КП бр.1219/3 КО Илинден со површина од 
50м2, евидентирана во Имотен лист број 10143 и 

- КП бр.2831/4 КО Илинден со површина од 629м2, 
евидентирана во Имотен лист број 10053, врз основа на 
Согласноста број 03-4713/1, на Министерството за труд и 
социјална политика со кое се откажало од потребата за из-
градба на градби од јавен интерес утврдени со закон. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 
година („Службен весник на Република Македонија“, 
број 140/11). 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-4223/1 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2922. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
8/2005, 150/207, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 27.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за надворешни работи му престанува корис-
тењето на движни ствари, -моторни возила, со следни-
те карактеристики: 

1. Патничко моторно возило  
- марка  FIAT  
- тип   BRAVA 1,6 SH 
- број на шасија ZFA18200004082661,  
- број на мотор 9532098 
- регистарска ознака SK-626-A9 
- година на производство  1996 година 
- работна зафатнина на моторот  1600 см3 
- сила на моторот  66kw/ks 
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- боја на каросеријата- металик виолетова 7-D 

2. Патничко моторно возило комбе  

- марка  OPEL - VIVARO 

- тип   Valiant 

- број на шасија WOLJ7BHB67V633348 (01)  

- број на мотор X83/FH11/9B49AV056AB9 

- регистарска ознака CDY409 

- година на производство  2007 година 

- работна зафатнина на моторот 1995 см3 

- сила на моторот  84 kw 

- боја на каросеријата- црна. 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Службата за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-

кедонија. 

 

Член 3 

Министерот за надворешни работи склучува дого-

вор со директорот на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

  

Бр. 42-4270/1 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2923. 

Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 

Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 

25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 27.06.2014 го-

дина, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН 

ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ 

НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕК-

ТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИ-

ОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за давање на согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија по пат на непосредна спогодба 

на ЕВН Електростопанство на Македонија, акционер-

ско друштво Скопје („Службен весник на Република 

Македонија “, бр. 177/13), членот 1 се менува и гласи:  

“Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија, со 

непосредна спогодба за изградба на објекти од јавен 

интерес на правното лице ЕВН Електростопанство на 

Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на 

електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, 

ул.„11 Октомври“ бр. 9, за  поставување на кабелска 

подземна врска односно подземно каблирање на по-

стоечки 35 кв Далновод  Штип-1 “Oвче Поле” до ТС 

110/35 кв “Штип -1“ на делот од економска зона во оп-

штина Штип, кое претставува: 

- КП бр.323/1 КО Три Чешми вон град со површина 

од 170 м2 и  

- КП бр.322/1 КО Три Чешми вон град со површина 

од 28 м2, евидентирани во Имотен лист бр. 270 од 

8.4.2014 година. “ 
     

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-4271-1 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2924. 

Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 

25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2014 го-

дина, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН 

ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ 

НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕК-

ТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИО-

НЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Во Одлуката за давање на согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија по пат на непосредна спогодба 

на ЕВН Електростопанство на Македонија, акционер-

ско друштво Скопје („Службен весник на Република 

Македонија“, број 128/13), членот 1 се менува и гласи:  
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“Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија, со 

непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-

топанство на Македонија, Акционерско друштво за 

дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиш-

те во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за изградба на об-

јект од јавен интерес- поставување на кабелска подзем-

на врска односно подземно каблирање на постоечки 35 

кв Далновод  Штип-1 “Oвче Поле” до ТС 110/35 кв 

“Штип -1 “ на делот од новата Економска зона во Оп-

штина Штип, кое претставува: 

- КП бр.141 КО Штип-1 со површина од 316 м2, 

евидентирана во Имотен лист бр.1 од 08.04.2014 го-

дина; 

- КП бр.146 КО Штип-1 со површина од 448 м2, 

евидентирана во Имотен лист бр.3 од 08.04.2014 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-4272/1 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2925. 

Врз основа на член 13 алинеја 2 од Законот за реви-

зија ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014) Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

27.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-

ОТ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И  

НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Финансис-

киот план на Советот за унапредување и надзор на ре-

визијата за 2014 година, донесен од Советот за унапре-

дување и надзор на ревизијата, на седницата одржана 

на 31.1.2014 година, под бр. 01 -31/1 . 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

Бр. 42-4280/1 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2926. 

Врз основа на член 13 алинеја 2 од Законот за реви-

зија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/2010, 135/2011, 183/2013 и 43/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

27.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГ-

РАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа на Советот за унапредување и над-

зор на ревизијата за 2014 година, донесена од Советот 

за унапредување и надзор на ревизијата, на седницата, 

одржана на 26.3.2014 година, под број 01-178/1.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-4281/1 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2927. 

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

4.7.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВЕН 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за економија му престанува  користењето на 

движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на  трајно  користење без надомест на Државниот 

инспекторат за техничка инспекција. 

 

Член 3 

Министерот за економија склучува договор со ди-

ректорот на Државниот инспекторат за техничка 

инспекција со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија.” 

 

Бр. 42-4344/1 Заменик на претседателот  

4 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2928. 

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки  

индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 

139/2009, 156/2010, 127/2012 и 41/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 4 јули 

2014 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-

НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

1. Ромела Поповиќ-Трајкова се разрешува од долж-

носта член   на Управниот одбор на Дирекцијата за тех-

нолошки индустриски развојни зони, на нејзино ба-

рање.  

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони се именува Та-

тјана Вељковиќ. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-5383/3 Претседател на Владата 

4 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2929. 

 Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/211 и 

15/2013) и член 25 од Статутот на Јавната установа од 

областа на здравството за потребите на јавните здрав-

ствени установи универзитетски клиники, завод и ур-

гентен центар – Скопје („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 23/2009), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 4 јули  2014 го-

дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈАВНАТА 

УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УС-

ТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД  

И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 

 

1. За вршител на должноста директор на Јавната ус-

танова од областа на здравството за потребите на јав-

ните здравствени установи универзитетски клиники, 

завод и ургентен центар – Скопје се именува м-р 

Шкодране Дарлишта. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.   

 

Бр. 24-5455/1 Претседател на Владата 

4 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2930. 

Врз основа на член 29 став 4 од Законот за вештаче-

ње (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10, 12/14 и 43/14), министерот за правда донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАГРА-

ДАТА ЗА ИЗВРШЕНОТО ВЕШТАЧЕЊЕ ИЛИ СУ-

ПЕР ВЕШТАЧЕЊЕ И НАДОМЕСТОКОТ ЗА РЕАЛНО  

ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на 

пресметување на наградата за извршеното вештачење 

или супер вештачење и надоместокот за реално потреб-

ните трошоци.  

 

Член 2 

Пресметувањето на наградата за извршеното вешта-

чење или супер вештачење, во зависност од областа на 

вештачењето, се врши сразмерно според висината на 

паричната вредност на предметот на вештачење, сло-

женоста на вештачењето, потребното време за приби-

рање на податоците и изработка на вештачењето (нао-

дот и мислењето). 

 

Член 3 

(1) Пресметувањето на наградата за извршено веш-

тачење или супер вештачење е дадено во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник.  

(2) Пресметувањето на наградата за извршено веш-

тачење или супер вештачење од областите на кримина-

листичко техничките испитувања и анализи е дадено 

во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.  

(3) Наградата за извршените судско медицински 

вештачења се пресметува согласно Правилникот за ви-

сината на трошоците за судско медицинска обдукција 

на умрено лице („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.129/12). 
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(4) При пресметувањето на наградата од Табелата 1. 

точка 4, Табелата 2. точките 4.1 и 4.2, Табелата 4. точка 

12, Табелата 6. точките 1, 2, 3.2-3.4, 3.6-3.9, 3.11-3.14, 

4, 5, 6 и 7, Табелата 7., Табелата 8. точките 1.3, 2, 3.1, 

4.1, 5.1-5.8 и 5.17 од Прилог бр. 2 на овој правилник, се 

пресметува и вредност на работен час утврдена во точ-

ката 16. од Прилогот бр. 1 на овој правилник. 

 

Член 4 

Доколку вештачењето се извршува под посебни ус-

лови (ноќе од 22 до 06 часот) или за време на државен 

празник или неработен ден, како и во други итни слу-

чаи наградата се зголемува за 50 % од висината на 

пресметаната награда согласно член 3 од овој правил-

ник. 

 

Член 5 

Во случај на доставување на нови докази врз основа 

на кои се изготвува дополнителното вештачење, за из-

готвување на истото, по ист предмет на вештачење за 

кој веќе му е утврдена награда за изготвеното вешта-

чење, на вештакот му припаѓа награда во висина од 50 

% од утврдената и пресметана награда за истиот пред-

мет на вештото лице, доколку ваквото вештачење не се 

врши поради негов пропуст.  

 

Член 6 

Во случај на вештачење чија сложеност и потребна-

та експертиза за неговото вршење е од поголем обем, 

наградите од Прилог бр. 1 на овој правилник може да 

се зголемат најмногу до 200% од утврдените, во завис-

ност од: 

- големината на документацијата која е основа за 

изработка на вештачење, 

- должината на анализиран период кој е подолг од 

три години, 

- вредноста на спорот над 100.000.000 денари, 

- дела од организиран криминал каде се инволвира-

ни повеќе од пет правни или физички лица или 

- комплексноста и видот на задачата кои се предмет 

за изработка на вештачење, за кои е потребен највисок 

степен на експертиза и искуство. 

 

Член 7 

Во предметите во кои се врши вештачење од повеќе 

вешти лица од различни области за пресметка на награ-

дата за вештачење се применуваат наградите утврдени 

за секоја област, дадени во Прилог бр. 1 и Прилог бр. 2 

на овој правилник, како и во Правилникот за висината 

на трошоците за судско медицинска обдукција на ум-

рено лице („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.129/12), за секој вештак посебно.                                   

Член 8 

(1) Под реални трошоци за вештачење се подразби-

раат трошоци направени за: 

1. превоз од местото на живеење, односно седиште-

то на вештакот до седиштето на судот или местото ка-

де што го извршува вештачењето, со средства за јавен 

превоз, како и за враќање до местото на живеење од-

носно седиштето ; 

2. за превоз, доколку нема можност со средства за 

јавен превоз, се признава километража со користење на 

патничко возило во сопственост на субјектот кој врши 

вештачење, вклучувајќи ја и патарината (еден киломе-

тар =10 % од цената на чинење на 1 литар гориво кое 

го користи возилото); 

3. за превоз, доколку моторно возило било во упот-

реба за повеќе вештаци во случај од точка 2 на овој 

став, надоместокот за патни трошоци може да се из-

врши само за едно возило;  

4. дневница која се определува врз основа на време-

то потребно за вршење на вештачење, доколку вешта-

чењето е надвор од местото на живеење, односно се-

диштето на вештакот и истото трае најмалку осум часа, 

му припаѓа надомест во висина од 1/2  дневница, а за 

време од 12 до 24 часа му припаѓа цел износ на дневни-

ца утврден согласно закон или колективен договор; 

5. ноќевање согласно приложена сметка (доколку 

ноќевањето е неопходно потребно во местото на врше-

ње на вештачењето и истото е оддалечено најмалку 100 

км од седиштето на вештакот); 

6. материјалните трошоци за дејствија направени 

при изработка на наодот и мислењето, а кои по своја 

природа се специфични и кои ги вршат само специја-

лизирани установи, институции и правни лица, се 

пресметуваат по важечки цени на истите. 

(2) Трошоците од ставот 1 на овој член не се одне-

суваат на вештачењата и супер вештачењата од облас-

тите на криминалистичко техничките испитувања и 

анализи и судско медицински вештачења од членот 3 

ставови 2 и 3 од овој правилник. 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 01-1998/8  

4 јули 2014 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2931. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14 ), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 
„Вага“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 
(седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Вага“, изработени од сребро Ag925, со тежина на 
среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, во 
овална форма со димензии 35 х 45 мм, полирани со 24-
каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно стак-
ленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- На аверсот е прикажана украсна композиција што 
претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 
Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-
ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-
нато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото 
стакленце). 

На горниот дел од кованата пара за колекционерски 
цели е прикажан грбот на Република Македонија. По 
должината на периметарот, на двете страни, се прика-
жани симболите на осумте планети од Сончевиот сис- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тем коишто, покрај Сонцето и Месечината, влијаат на 
хороскопските знаци (Меркур, Венера, Марс, Јупитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон). Исто така, по должи-
ната на периметарот се прикажани натписите: „Репуб-
лика Македонија“ и „10 денари“ на македонски јазик, 
како и годината на издавање „2014“ и ознаката 
„Ag925“. 

- На реверсот на кованата пара за колекционерски 
цели во центарот на монетата е прикажана вага со два 
крака. Едниот тас од вагата е исполнет со монети и е 
прикажана пеперутка како седи на нив. На местото на 
другиот тас е вметнато кобалтно стакленце на кое е 
претставена слика на соѕвездието Вага.  

На долниот дел, по должината на периметарот, е 
прикажан симболот на хороскопскиот знак Вага отпе-
чатен на тег и името на хороскопскиот знак на латин-
ски јазик. Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи 
ги симболот Вага, пеперутката и вагата) се насликани 
со злато.  

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата.  

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

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-3/2014 на Народната банка на 
3 јули 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

2932. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 

„Скорпија“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 

(седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели „Скорпија“, изработени од сребро Ag925, со те-

жина на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 

19,43 г, во овална форма со димензии 35 х 45 мм, поли-

рани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато трка-

лезно стакленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3.  Кованата пара за колекционерски цели од точка 

1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- На аверсот е прикажана украсна композиција што 

претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 

Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-

ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-

нато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото 

стакленце). 

На горниот дел од монетата е прикажан грбот на 

Република Македонија. По должината на периметарот, 

на двете страни, се прикажани симболите на осумте 

планети од Сончевиот систем коишто, покрај Сонцето 

и Месечината, влијаат на хороскопските знаци (Мер-

кур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и 

Плутон). Исто така, по должината на периметарот се 

прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 

денари“ на македонски јазик, како и годината на изда-

вање „2014“ и  ознаката „Ag925“. 

- На реверсот, на левата страна на кованата пара за 

колекционерски цели е прикажана стилизирана слика 

на Скорпија. На десната страна е претставено соѕвез-

дие коешто му одговара на хороскопскиот знак Скор-

пија, насликано на вметнато кобалтно стакленце и оп-

кружено со украс. На долниот дел, по должината на пе-

риметарот, е прикажано името на кованата пара за ко-

лекционерски цели на латински јазик, заедно со симбо-

лот на хороскопскиот знак Скорпија.  

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги 

симболот Скорпија, дел од украсот, како и нозете и 

опашката на скорпијата) се насликани со злато. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата.  

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-4/2014 на Народната банка на 

3 јули 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

2933. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“  бр. 158/10, 123/12 и 

43/14) и член 35 став 1 од Законот за девизно работење 

(„Службен весник на Република Македонија “, бр. 

34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 

188/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 

НА ФОРМИРАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА КУРСЕ-

ВИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

 

1. Во Одлуката за начинот на формирање и објаву-

вање на курсевите на Народната банка на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 58/14), прилогот 1 се заменува со нов прилог 

1, којшто е составен дел на оваа одлука.  

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-6/2014 на Народната банка на 

3 јули 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2934. 

Врз основа на член 46 став 1 точка а) и став 2 и 
член 184 точка љ) 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 и 43/2014), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје број 03-3039/1 од 02-
06-2014 година, на седницата одржана на ден 30.6.2014 
година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени 

и дополнувања на Статутот на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје број 02-2829/1 од 
26.5.2014 година, освен на член 1. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје во рок од 15 календарски 
дена по приемот на ова Решение во Одлуката за измени 
и дополнувања на Статутот на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје број 02-2829/1 од 26-
05-2014 година: 

- во член 17 став 2 да изврши замена на зборовите 
“првата алинеја” со зборовите “третата алинеја”; 

- да изврши бришење на ставот 3 од членот 26. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на негово-

то донесување и истото ќе се објави во Службен вес-
ник на Република Македонија. 

 
Бр. УП1 08-71 Комисија за хартии од вредност 

 30 јуни 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
____________ 

2935. 
Врз основа на член 112 став 3, член 112-б, член 112-

в, член 112- г, член 112-д, член 112-ѓ, член 112-е, член 
112-з, член 112-ѕ, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, 
член 112-н и член 190 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
30.6.2014 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ 
НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАБОТА  

СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со Правилникот за начинот и условите за обука и 

полагање на посебен стручен испит за работење со хар-
тии од вредност се уредуваат: 

- организацијата и начинот на одржување на обука-
та за работење со хартии од вредност, испитните об-
ласти, условите за избор на предавачи, обврските на 
предавачите и кандидатите и динамика за одржување 
на обуката; 

- организација на испитот за работење со хартии од 
вредност, надзор над регуларноста на испитот и дина-
миката за одржување на испитот; 

- начин и постапка за признавање на документ изда-
ден од глобална професионална организација од облас-
та на хартиите од вредност или од надлежен орган (ре-
гулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски еко-
номски простор, Швајцарската конфедерација, САД 

или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно 
тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на 
професионални квалификации на принцип на реципро-
цитет, со кој се докажува стекнатата квалификација во 
странство во областа на работење со хартии од вред-
ност; 

- други прашања од значење за обезбедување на 
фер, транспарентен и рамноправен третман на сите 
кандидати кои следат обука и полагаат стручен испит 
за работење со хартии од вредност. 

 
Организација на обука и стручен испит 

 
Член 2 

(1) Обука и стручен испит за работење со хартии од 
вредност организира и спроведува Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Комисија). 

(2) За реализација на стручните и административ-
ните работи за потребите на спроведување на обуката и 
стручниот испит за работење со хартии од вредност се 
формира работна група од лица вработени во Комиси-
јата. 

(3) Стручниот испит технички го спроведува прав-
но лице избрано по пат на јавна набавка од Комисијата. 

 (4) За обуката и полагањето на стручниот испит за 
работење со хартии од вредност и на поправниот дел 
од испитот, кандидатот плаќа надомест утврден со Та-
рифникот за утврдување висина на надоместоци што 
ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ. 

 
Обука и стручен испит 

 
Член 3 

(1) Обуката и стручниот испит за работење со хар-
тии од вредност се спроведува врз основа на констати-
рана потреба од Комисијата, но не помалку од еднаш 
годишно.  

(2)  Времето и местото за организација на обуката и 
стручниот испит за работење со хартии од вредност се 
објавуваат на веб страницата на  Комисијата и во нај-
малку 2 дневни весника кои излегуваат на цела терито-
рија на Република Македонија,  30 дена пред почеток 
на обуката. 

 (3)Обуката се организира во работни денови во 
попладневните часови и во денови на викенд, согласно 
распоредот кои кандидатите го добиваат првиот ден на 
обуката. 

(4) Стручниот испит за работење со хартии од вред-
ност го полагаат кандидатите кои имаат добиено реше-
ние од Комисијата за исполнување на условите за по-
лагање на испитот. 

 
Начин на одржување на обуката 

 
Член 4 

(1) Обуката за работење со хартии од вредност се 
одржува согласно подготвена  програма, која е соста-
вен дел на овој правилник. 

(2) Обуката за работење со хартии од вредност е со 
фонд од  40 часа. 

(3) Обуката се организира ако за истата се пријават 
најмалку 30 учесници.  

(4) Доколку за обуката се пријават помалку од 30 
учесници, истата ќе се спроведе како менторска нас-
тава, за што пријавените учесници ќе бидат навремено 
известени. 

(5) Следење на наставата не е задолжително. 
 

Уредувачки совет 
 

Член 5 
(1) За подготовка на Прирачник за обука и полага-

ње на стручен испит за работење со хартии од вредност 
се формира Уредувачки совет. 



 Стр. 60 - Бр. 102                                                                                             9 јули 2014 
 

(2) Уредувачкиот совет се состои од 4 члена од кои 
еден е Претседател на советот. Составот на уредувач-
киот совет се утврдува со посебна одлука на Комисија-
та  за секоја обука. 

(3) Членовите на уредувачкиот совет добиваат на-
домест за подготовка на Прирачникот,  кој го утврдува 
Комисијата со посебна одлука. 

 
Едукатори 

 
Член 6 

(1) Наставата во рамките на обуката за работење со 
хартии од вредност ја спроведуваат лица кои имаат 
универзитетско образование и работно искуство од де-
сет години од соодветната област за која ќе држат пре-
давања. 

(2) Во спроведување на обуката може да учествува-
ат и признати стручњаци од праксата од земјата и од 
странство. 

(3) За избор на едукатори  Комисијата објавува по-
кана за доставување на понуди на својата веб страна. 

(4) Изборот на едукаторите го врши Комисијата за 
спроведување на испитот, врз основа на критериумите 
утврдени во поканата за доставување на понуди. 

(5) Списокот на избраните едукатори се објавува на 
веб страната на Комисијата. 

 
Права и обврски на едукаторите 

 
Член 7 

(1) Едукаторите имаат право на паричен надомест 
утврден со посебна одлука на Комисијата. 

(2)  Трошоците за едукаторите ги покрива Комиси-
јата. 

(3) За дополнително одржаните предавања, едука-
торите не добиваат дополнителен надомест.  

(4) Едукаторите се должни да ги одржуваат преда-
вањата според утврдениот распоред од страна на Коми-
сијата, за кој дале претходна согласност. 

(5) Во случај на спреченост, едукаторите се должни 
да обезбедат адекватна замена, по претходна соглас-
ност од Комисијата. 

(6) За секоја област за која се определени, едукато-
рите се должни да подготват соодветни материјали за 
предавање, без дополнителен надомест, согласно прог-
рамата и насоките дадени од Комисијата. Подготвените 
материјали се составен дел на Прирачникот за обука и 
полагање на стручен испит за работење со хартии од 
вредност. 

(7) За секое предавање, без дополнителен надомест, 
едукаторите се должни да подготват соодветна презен-
тација и тој материјал во писмена или електронска 
форма (ЦД или е-маил) да го достават до Комисијата, 
најдоцна 5 дена пред одржување на предавањето. 

(8). Во рок од 3 дена по нивниот избор, едукаторите 
се должни да подготват листа на испитни прашања и 
задачи од соодветната област и да ги достават до Ко-
мисијата. 

 
Кандидати за следење на обука 

 
Член 8 

(1) Право на следење на обука и полагање на стру-
чен испит за вршење на работење со хартии од вред-
ност, има лице кое ги исполнува следниве услови: 

1) да има завршено најмалку четиригодишно сред-
но образование и со искуство од најмалку една година 
во областа на финансиите; 

2) да има присуствувано на обука за полагање на 
стручен испит за работење со хартии од вредност која 
ја организира Комисијата за хартии од вредност; 

3) да не е осудуван со правосилна судска одлука за 
кривично дело во последните пет години пред поднесу-
вање на барање за дозвола за работење на брокер и 

4) да не е осудуван со правосилна судска одлука за 
сторено кривично дело предизвикување стечај на прав-
но лице.  

(2) Кандидатот пријавата за следење на обуката и 
полагање на испитот за работење со хартии од вред-
ност ја доставува до Комисијата во писмена форма во 
рокот определен во соопштението за организирање на 
обука, објавено во дневните весници и на веб станица-
та на Комисијата, заедно со следнава документација: 

- доказ за исполнување на условите од став 1 на 
овој член и 

- доказ за уплатен надомест согласно Тарифникот 
за утврдување висина на надоместоци што ги наплату-
ва Комисијата за хартии од вредност на РМ. 

(3) Доколку дипломата за завршено високо образо-
вание е стекната во странство, покрај документацијата 
определена во став 2 на овој член, кандидатот поднесу-
ва доказ за нострификација издаден од соодветен над-
лежен орган согласно закон.  

 
Права и обврски на кандидатите 

 
Член 9 

(1) Кандидатите кои ќе ја следат обуката за работе-
ње со хартии од вредност на почетокот на обуката до-
биваат распоред  на предавањата и основна литература 
(Прирачник за обука и полагање на стручен испит за 
работење со хартии од вредност). 

(2) Кандидатите на крајот на секое предавање по-
полнуваат листа за присутност, со цел на крајот од обу-
ката оние кандидати кои ги следеле предавањата од се-
која соодветна област да пополнат анкета за квалитетот 
на предавањата, предавачите и литературата за обу-
ката.  

 
Стручен испит и испитни рокови 

 
Член 10 

(1) Стручниот испит за работење со хартии од вред-
ност се состои од два дела и тоа: 

1) прв дел (теоретски дел), со кој се проверува тео-
ретското знаење на кандидатите и 

2) втор дел (практичен пример), со кој се проверува 
способноста за примена на законите во практиката.  

(2) Испитот се одржува најдоцна во рок од 60 дена 
oд денот на завршувањето на обуката. 

(3) Испитните рокови за полагање на стручниот ис-
пит за работење со хартии од вредност се одржуваат 
најмалку еднаш на 3 месеца. 

(4) По завршувањето на обуката, Комисијата за 
спроведување на стручниот испит во испитен календар 
однапред ги определува термините за одржување на 
испитот и истите ги објавува на веб страницата на Ко-
мисијата. 

(5) Рокот на пријавување за полагање на стручниот 
испит е најдоцна 5 дена пред датумот утврден во ис-
питниот календар за одржување на стручниот испит. 
Кандидатот за полагање на испитот се пријавува лично 
или преку испраќање на пријава по пат на е-маил.  

(6) Кандидатот има право да го полага првиот дел 
од стручниот испит во најмногу 3 последователни тер-
мини утврдени за полагање на испитот.  

(7) Кандидатот има право да го полага вториот дел 
од стручниот испит во најмногу 2 последователни тер-
мини по завршувањето на првиот дел (теоретскиот 
дел). 

(8) Доколку кандидатите не го положат првиот и 
вториот дел од испитот по спроведеното прво пола-
гање, при секое наредно полагање уплатуваат на смет-
ката на Комисијата надомест за повторно полагање на 
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стручниот испит, чија висина е утврдена со Тарифни-
кот за утврдување висина на надоместоци што ги нап-
латува Комисијата за хартии од вредност на РМ. Дока-
зот за платен надомест се доставува заедно со прија-
вата. 

(9) Кандидатите  имаат обврска да го положат 
стручниот испит во рок од 2 години од денот на зав-
ршувањето на обуката. 

(10) Доколку пријавените кандидати не го положат 
стручниот испит за работење со хартии од вредност во 
рокот од ставовите 6, 7 и 9 на овој член, ќе се смета де-
ка не го положиле испитот.  

(11) Лицата од став 10 на овој член, имаат право на 
пријавување на наредна обука, на начин и под услови 
утврдени со овој Правилник. 

 
Член 11 

Со посебен договор склучен со Комисијата,  се уре-
дуваат правата и обврските на вработените во Комиси-
јата кои ќе ја следат обуката и ќе го полагаат стручниот 
испит за работење со хартии од вредност. 

 
Место и начин на полагање на стручниот испит 

 
Член 12 

(1) Стручниот испит за работење со хартии од вред-
ност се полага во просторија за полагање на испит, по-
себно опремена со материјално-техничка и информа-
тичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на 
полагањето. 

(2) Стручниот испит се полага во точно утврдените 
термини, во присуство на двајца овластени претставни-
ци од Комисијата, членовите на Комисијата за спрове-
дување на испитот, еден претставник од Министер-
ството за финансии, еден претставник од Владата на 
Република Македонија на предлог на Канцеларијата на 
претседателот на Владата на Република Македонија и 
еден информатичар предложен од Министерството за 
информатичко општество и администрација. 

(3) Стручниот испит за работење со хартии од вред-
ност се полага во работни денови, но во одредени слу-
чаи и во денови на викенд. 

 
Комисија за спроведување на испитот 

 
Член 13 

(1) Комисијата за спроведување на испитот ја сочи-
нуваат компетентни и стручни лица утврдени со посеб-
на одлука на Комисијата. 

(2) Комисијата за спроведување на испитот се сос-
тои од 5 члена, од кои еден е претседател на комиси-
јата. 

(3) Комисијата за спроведување на испитот ги вери-
фикува прашањата за полагањето на стручниот испит 
за работење со хартии од вредност, врши ревизија и 
ажурирање на базите на прашања и базите на практич-
ни примери и задачи најмалку еднаш годишно, врши 
избор на едукатори пришто должна е во текот на од-
ржување на испитот да ја обезбеди тајноста на подато-
ците. 

(4) Членовите на Комисијата за спроведување на 
испитот добиваат годишен надомест во висина од една 
просечна плата објавена од Државниот завод за статис-
тика исплатена во РМ за претходната година. 

 
Почеток на стручниот испит 

 
Член 14 

(1) Испитот започнува во точно определеното вре-
ме и трае согласно со времето утврдено со овој Пра-
вилник за секоја испитна област/предмет. 

(2) Закаснување на испит, може да се толерира, но 
само доколку од почеток на испитот не поминале пове-
ќе од 10 минути од оправдани причини. 

(3) Заради идентификација, кандидатот е должен 
пред почетокот на испитот да стави на увид на дежур-
ните лица лична карта или пасош. 

 
Напуштање на испитот 

 
Член 15 

(1) За време на траење на испитот, кандидатот не 
може да ја напушти просторијата доколку истовремено 
не го предаде и тестот.  

(2) Доколку лицата од член 13 став 2, забележат де-
ка кандидатот користи недозволено средство во текот 
на траење на испитот или се однесува на начин кој ја 
загрозува регуларноста на испитот, го одземаат тестот 
на тој кандидат  и му наложуваат на кандидатот да ја 
напушти просторијата. 

(3) Во случај на став 2 на овој член, на испитниот 
список и на тестот се забележуваат причините за одзе-
мањето на тестот и времето кога кандидатот  е отстра-
нет од испитот. 

(4) Доколку кандидатот кој полага испит не ги по-
читува правилата и користи недозволени средства во 
текот на испитот, Комисијата, на предлог на членовите 
на Комисијата за спроведување на испитот, може да 
забрани полагање на испитот во рок најмногу до 6 ме-
сеци. 

Записник 
 

Член 16 
(1) За текот на испитот се води записник. 
(2) Записникот за текот на испитот содржи: датум и 

време на одржување на испитот, име и презиме на чле-
новите на Комисијата за спроведување на испитот, име 
и презиме на лицата од член 13 став 2 кои присуствува-
ле во текот на полагањето на испитот , број на пријаве-
ни кандидати кои го полагале испитот и име и презиме 
на лицата кои биле отстранети од полагање на испитот, 
согласно член 16 на овој Правилник.  

(3) Записникот го потпишуваат членовите на Коми-
сијата за спроведување на испитот.  

 
Испитни области 

 
Член 17 

(1) Првиот дел од стручниот испит за работење со 
хартии од вредност се полага по предметите: 

 
Испитна област Траење на 

испитот 
Суштина, функции и законска 
регулатива за функционирањето на 
пазарот на капитал на Република 
Македонија 

120 минути 

Акции 120 минити 
Обврзници 120 минути 

 
(2) За предметите: Акции и Обврзници,  се полага 

втор дел од стручниот испит за работа со хартии од 
вредност кој се состои од: практичен пример и задачи 
кои кандидатот треба да ги реши врз основа на анали-
зата на практичниот пример. 

(3) Се смета дека кандидатот успешно го положил 
секој од модулите доколку освои најмалку 70% од 
вкупниот број на предвидени позитивни поени за тој 
модул, но не помалку од 40% точни одговори за секоја 
од испитните области/предмети  во соодветниот модул. 

(4) Успехот на испитот се оценува со „положил“ 
или „не положил“ 

(4) Се смета дека кандидатот успешно го положил 
испитот за работење со хартии од вредност доколку го 
положил првиот и вториот дел од стручниот испит за 
работење со хартии од вредност. 
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Објавување на резултати, право на увид, приговор 
и жалба 

 
Член 18 

(1) Комисијата во рок од 5 дена од денот на полага-
њето на вториот дел од стручниот испит на својата веб 
страна го објавува неофицијалниот список на положе-
ни кандидати. 

(2) Кандидатите кои не го положиле вториот дел од 
стручниот испит имаат право во рок од 3 дена да из-
вршат увид во тестот и да испратат писмена забелешка 
до Комисијата за спроведување на испитот. За изврше-
ниот  увид се составува записник. 

(3) По приговорот одлучува Комисијата за спрове-
дување на испитот, во рок од  7 дена од денот на прие-
мот на забелешките.  

(4) По истекот на рокот за решавање на забелеш-
ките, Комисијата на својата веб страна објавува офици-
јална листа на положени кандидати. 

 
Издавање на уверение 

 
Член 19 

(1) На кандидатите кои го положиле првиот и вто-
риот дел на стручниот испит за работење со хартии од 
вредност, Комисијата во рок од 15 дена од денот на 
завршувањето на испитот издава уверение за положен 
стручен испит за работење со хартии од вредност. 

(2) Лицето чие уверение издадено од Комисијата е 
изгубено, уништено или сл., може од Комисијата да по-
бара издавање на дупликат на уверение. 

(3) Кон барањето од став 2 на овој член за издавање 
на дупликат на уверение, се приложува  следново: 

- причината за потребата од издавање на дупликат 
на уверение од Комисијата, како и периодот на следе-
ње на обуката и датумот на полагање на стручниотис-
пит за работење со хартии од вредност, 

 - во случај на губење на истото, доказ дека изгубе-
ното уверение е огласено за неважечко, согласно пози-
тивните законски прописи и 

 - доказ за уплатен надомест за издавање на дупли-
кат на уверение за работење со хартии од вредност.  

 
Признавање 

 
Член 20 

(1) Признавањето на документ издаден од глобална 
професионална организација од областа на хартиите од 
вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во 
земја членка на ЕУ, Европски економски простор, 
Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со 
чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен дого-
вор за меѓусебно признавање на професионални квали-
фикации на принцип на реципроцитет со кој се дока-
жува стекнатата квалификација во странство во облас-
та на работење со хартии од вредност го врши Комиси-
јата на начин утврден со овој Правилник. 

 
Барање за признавање 

 
Член 21 

(1) Комисијата врши признавање на документите 
издадени од глобална професионална организација од 
областа на хартиите од вредност, од надлежен орган 
(регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски 
економски простор, Швајцарската конфедерација, САД 
или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно 
тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на 
професионални квалификации на принцип на реципро-
цитет со кој се докажува стекнатата квалификација во 
странство во областа на работење со хартии од вред-
ност врз основа на поднесено барање од заинтересира-
ното лице. Во прилог на барањето заинтересираното 
лице поднесува и: 

- нотарски заверен превод на диплома или уверение 
за завршено високо образование или документ за нос-
трификација издаден од надлежен државен орган за 
диплома или уверение за завршено високо образование 
во странство или диплома или уверение за завршено 
високо образование во Република Македонија; 

- нотарски заверен превод на документ издаден од 
глобална професионална организација од областа на 
хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно 
тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски прос-
тор, Швајцарската конфедерација, САД или друга зем-
ја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен 
договор за меѓусебно признавање на професионални 
квалификации на принцип на реципроцитет со кој се 
докажува стекнатата квалификација во странство во 
областа на работење со хартии од вредност; 

- наставен план и програма на обуката за работење 
со хартии од вредност објавен од страна на странски 
надлежен орган (регулаторно тело) врз основа на која е 
издаден документ со кој се докажува стекнатата квали-
фикација во странство во областа на работење со хар-
тии од вредност, освен ако документот за работење со 
хартии од вредност е издаден од надлежен орган (регу-
латорно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економ-
ски простор, Швајцарската конфедерација, САД или 
друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е 
склучен договор за меѓусебно признавање на професи-
онални квалификации на принцип на реципроцитет; 

- доказ за уплатен надомест утврден со Тарифникот 
за утврдување висина на надоместоци што ги наплату-
ва Комисијата за хартии од вредност на РМ;  

- друга документација на барање на Комисијата. 
 

Комисија за признавање 
 

Член 22 
(1) Комисијата со одлука именува Комисија за 

признавање од најмалку 3 члена од лицата кои се чле-
нови на Комисијата за спроведување на испитот. 

(2) Комисијата за признавање во постапката на 
признавање ги зема во предвид: 

- наставниот план и програма освен ако документот 
е  издаден од надлежен орган (регулаторно тело) во 
земја членка на ЕУ, Европски економски простор, 
Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со 
чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен дого-
вор за меѓусебно признавање на професионални квали-
фикации на принцип на реципроцитет; 

- реномето на институцијата која го издала серти-
фикатот; 

- правата кои произлегуваат од стекнатото звање; 
- други околности од значење за признавањето. 
(3) Комисијата за признавање во постапката на 

признавање, ја зема во предвид пристигнатата писмена 
документација на лицето кое бара признавање. 

(4) Комисијата за признавање во постапката на 
признавање може од лицето кој го поднел барањето за 
признавање да побара и други документи кои се од 
важност за донесувањето на одлуката, како и оргинал-
ните документи на увид. 

 
Извештај на Комисијата за признавање 

 
Член 23 

(1) Комисијата за признавање во рок од 15 дена од 
денот на поднесување на барањето и комплетна доку-
ментација наведена во членот 22 од овој Правилник 
подготвува извештај во кој се анализира планот и прог-
рамата и правата кои произлегуваат од стекнатото зва-
ње и ги предлага на Комисијата областите или делови-
те од областите кои лицето треба да ги положи, за да 
може документот издаден од глобална професионална 
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организација од областа на хартиите од вредност, од 
надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на 
ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската кон-
федерација САД или друга земја со чиј надлежен орган 
(регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно 
признавање на професионални квалификации на 
принцип на реципроцитет со кој се докажува стекната-
та квалификација во странство во областа на работење 
со хартии од вредност да биде признат и со тоа да мо-
же да се издаде уверение за работење со хартии од 
вредност од Комисијата. 

 
Решение за признавање 

 
Член 24 

(1) Комисијата го усвојува извештајот на Комисија-
та за признавање и го известува кандидатот дека услов 
за издавање уверение е задолжително полагање на ис-
питната област - Регулатива за пазарот на капитал во 
Република Македонија и евентуално другите области 
или делови од области кои ги утврдила Комисијата за 
признавање. 

(2) По исклучок на став 1 од овој член, доколку по-
стои договор за меѓусебно признавање на професио-
нални квалификации на принцип на реципроцитет со 
надлежното регулаторно тело на странската држава ко-
ја го издала сертификатот, Комисијата го известува 
кандидатот дека единствен услов за признавање на сер-
тификатот е полагање на испитната област - Регулати-
ва за пазарот на капитал во Република Македонија. 

(3) Лицето кое поднело барање за признавање на 
уверение/сертификат, може да ги полага испитните об-
ласти од став 1 на овој член, во термините за полагање 
кои ги организира Комисијата, согласно член 11 од 
овој Правилник. 

(4) По положувањето на испитните области од став 
1 на овој член, Комисијата донесува Решение за изда-
вање на уверение за работење со хартии од вредност. 

(5) Комисијата води евиденција на признатите сер-
тификати и трајно ја чува документацијата. 

 
Овластени брокери 

 
Член 25 

(1) Услуги поврзани со работење со хартии од вред-
ност на клиенти може да вршат само овластени бро-
кери.  

(2) Брокер треба да има положено стручен испит за 
работење со хартии од вредност што го организира Ко-
мисијата. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 26 

(1) Со влегувањето во сила на овој Правилник прес-
танува да важи Правилникот за начинот и условите за 
обука и полагање на посебен стручен испит за работе-
ње со хартии од вредност (Службен весник на РМ број 
122/06, 28/08 и 84/08).  

 
Бр. 09-807/2 Комисија за хартии од вредност 

 30 јуни 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

ПРИЛОГ 1 
1. Глобална структура на наставната програма 
 

 Наслов на темата Број на часови 
1 Суштина, функции и законска 

регулатива за 
функционирањето на пазарот 
на капитал на Република 
Македонија 

10 

2 Акции 15 
3 Обврзници 15 
 Вкупен број на часови:  40 

 
2. Детална структура на наставната програма: 
 
1. Суштина, функции и законска регулатива за фун-

кционирањето на пазарот на капитал на Република Ма-
кедонија 

1.1. Вовед и преглед на релевантната регулатива  
1.2. Меѓународна регулатива (ЕU, IOSCO и др.) 
1.3. Домашна регулатива: 
1.3.1. Главни закони (Закон за хартии од вредност, 

Закон за инвестициски фондови, Закон за преземање на 
акционерски друштва) 

1.3.2. Специфични делови од други закони (Закон 
за трговски друштва, даночна регулатива и др.) 

1.3.3. Комисијата за хартии од вредност како регу-
латор на пазарот на хартии од вредност. 

 
2. Акции   
2.1. Структура и функционирање на пазарите на 

хартии од вредност 
2.1.1.Пазар на капитал   
2.1.2.Примарен пазар на капитал 
2.1.3 Секундарен пазар на капитал 
2.1.4 Берза и вонберзански пазари (OTC) 
2.1.5 Иновации и тенденции 
2.2 Индикатори на пазарот на хартии од вредност 
2.2.1 Фактори во создавање на индикатори 
2.2.2 Серија на индикатори на пазарот на акции 
2.2.3 Серија на индикатори на пазарот на обврзници 
2.2.4 Композитни индикатори на акции и обврзници 
2.3 Ризик на акционерскиот капитал и негово ме-

рење 
2.3.1 Теорија за пазарот на капитал 
2.3.2 Еднофакторски модели (CAPM) 
2.3.3 Однос помеѓу системскиот ризик и приносот 
2.3.4 Тестирање на CAPM 
2.3.5 Теорија на арбитражно вреднување (APT) 
2.3.6 Повеќефакторски модели 
2.4 Анализа на пазарот и стопанските гранки и 

вреднување на акциите 
2.4.1 Примена на методот на дисконтирање на ди-

виденда на пазарот на капитал 
2.4.2 Проценка на стапките на раст на дивиденда 
2.4.3 Проценка на очекуваниот профит по акција 

(EPS) 
2.4.4 Пресметка на очекуваната стапка на принос на 

акција 
2.4.5 Анализа на економските циклуси и економ-

ските гранки 
2.4.6 Проценка на стапката на принос на економ-

ската гранка 
2.4.7 Релативно вреднување и ratio на релативно 

вреднување 
2.5 Анализа на компаниите и вреднување на акции 
2.5.1 Анализа на компанијата 
2.5.2 Проценка на внатрешната вредност (intrinsic 

value) 
2.5.3 Проценка на профитот по акција на компани-

јата 
2.5.4 Проценка на профитните мултипликатори 

(earnings multipliers) 
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2.5.5 Анализа на растечките компании 
2.5.6 Мерење на додадената вредност 
2.5.7 Анализа на акциите на глобалните компании 
2.6 Техничка анализа  
2.6.1 Дефиниција и претпоставки 
2.6.2 Предности на техничката анализа 
2.6.3 Предизвици на техничката анализа 
2.6.4 Правила на техничката анализа 
2.6.5 Индикатори на техничката анализа 
3. Обврзници  
3.1 Должнички хартии од вредност 
3.1.1 Карактеристики на должничките хартии од 

вредност 
3.1.2 Обезбедување на исплатата на обрвзниците 
3.1.3 Структура на пазарот на должнички хартии од 

вредност 
3.2 Ризици од инвестирање во обврзници 
3.2.1 Каматен ризик 
3.2.2 Ризик на кривата на принос 
3.2.3 Ризик отповикување и предвремено плаќање 
3.2.4 Ризик на реинвестирање 
3.2.5 Кредитен ризик 
3.2.6 Ризик на ликвидност 
3.2.7 Девизен ризик 
3.2.8 Инфлаторен или ризик на куповна моќ 
3.2.9 Ризик на волатилност 
3.2.10 Ризик од настани (политички, регулаторен, 

природен, преземање) 
3.3 Видови и карактеристики на обврзници  
3.3.1 Државни обврзници 
3.3.2 Општински обврзници 
3.3.3 Корпоративни обврзници 
3.3.4 Меѓународни обврзници 
3.3.5 Крива на принос на државните обврзници 
3.3.6 Мерење на спридовите на принос (апсолутни, 

релативни, ratio на принос) 
3.3.7 Ефекти на големината на емисијата и ликвид-

ност на спред 
3.3.8 Формирање на распон на каматни стапки 
3.3.9 Каматен своп и своп распон 
3.4 Вреднување на должнички хартии од вредност 
3.4.1 Основни принципи на вреднување 
3.4.2 Традиционални принципи на вреднување 
3.4.3 Без арбитражен пристап на вреднување 
3.4.4 Модели на вреднување 
3.5 Мерење на каматен ризик 
3.5.1 Пристап на полно вреднување 
3.5.2 Влијание на ценовната волатилност на карак-

теристиките на обврзниците 
3.5.3 Рочност 
3.5.4 Конвексност 
3.5.5 Цена на базниот поен (вклучително и неговата 

врска со дурација) 
____________ 

2936. 
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 
и 43/2014) и член 15 од Законот за девизно работење 
(„Службен весник на РМ“ број 34/2001, 49/2001, 
103/2001, 54/2002, 32/2003, 51/2003, 81/2008, 24/2011, 
135/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија на својата седница од-
ржана на 30.6.2014 година го донесе следниот  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБ-
РЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ЗА РЕГИС-
ТРИРАЊЕ НА СТРАНСКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со Правилникот за условите и начинот за давање 

одобрение за издавање, односно за регистрирање на 
странски хартии од вредност во Република Македонија 

(во натамошниот текст: Правилник) се уредуваат  усло-
вите и начинот под кои може да се добие одобрение за 
издавање, односно за регистрирање на странски хартии 
од вредност во Република Македонија. 

 
Член 2 

Барање за одобрение за издавање, односно регис-
трирање на странски хартии  од вредност во Република 
Македонија, до Комисијата за хартии од вредност (во 
понатамошниот текст: Комисија) поднесува странскиот 
издавач на хартии од вредност (во понатамошниот 
текст: издавачот). 

 
Член 3 

(1) Одредбите од Законот за хартии од вредност 
што го регулираат издавањето, понудата и продажбата 
на хартии од вредност се применуваат соодветно во по-
стапката на давање одобрение за издавање, односно ре-
гистрирање на странски хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија. 

(2) Издавањето, односно регистрирањето на стран-
ски хартии од вредност во Република Македонија може 
да се врши по пат на јавна понуда и по пат на приватна 
понуда. 

 
Член 4 

Во случај на издавање, односно регистрирање на 
странски хартии од вредност во Република Македонија 
по пат на јавна понуда, издавачот до Комисијата под-
несува Барање за одобрение за издавање, односно ре-
гистрирање на странски хартии  од вредност во Репуб-
лика Македонија во форма и содржина определена со 
Правилникот за содржината на барањето за одобрение 
за издавање на хартии од вредност по пат на јавна по-
нуда („Службен весник на РМ“ број 6/2007 и 147/2010). 
Во прилог на Барањето издавачот ја приложува доку-
ментацијата определена со Правилникот за документи-
те што ги доставува издавачот на хартии од вредност 
при поднесување на барањето за одобрение за јавна по-
нуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
број 28/2008). 

 
Член 5 

Во случај на издавање, односно регистрирање на 
странски хартии од вредност во Република Македонија 
по пат на приватна понуда, издавачот до Комисијата 
поднесува Барање за одобрение за издавање, односно 
регистрирање на странски хартии  од вредност во Ре-
публика Македонија во форма и содржина определена 
со Правилникот за формата и содржината на барањето 
за одобрување на приватна понуда на хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ број 6/2007, 88/2007 и 
4/2012), акт за издавање на хартии и вредност и пред-
лог соопштение до јавноста во форма и содржина опре-
делена со Правилникот за формата и содржина на со-
општението за издавање на хартии од вредност по пат 
на приватна понуда („Службен весник на РМ“ број 
110/2006). 

 
Член 6 

Во секој од документите од член 4 и 5 на овој Пра-
вилник издавачот наведува дека станува збор за изда-
вање на странски хартии од вредност во Република Ма-
кедонија. 

 
Член 7 

(1) Кон барањето од член 4 и член 5 на овој Правил-
ник, издавачот до Комисијата доставува и долгорочен 
кредитен рејтинг на издавачот, изготвен од една од 
следните кредит рејтинг агенции: Moody's, Standard & 
Poor’s (S&P) или Fitch. 
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 (2) Рејтингот на издавачот од член 2 на овој пра-
вилник треба да биде најмалку BBB-  или Baa3.  

(3) Во случај на различни, односно нееквивалентни 
рејтинзи, добиени од повеќе од една од наведените реј-
тинг-агенции, Комисијата во предвид ќе го земе пови-
сокиот рејтинг на издавачот. 

 (4) Комисијата може да побара од издавачот да 
достави дополнителна документација за докажување 
дека барањето е основано. 

 
Член 8 

(1) Комисијата одлучува по барањето  од член 4 и 
член 5 од овој Правилник, во рок од 30 (триесет) дена 
од денот на приемот на истото. 

(2) Комисијата за хартии од вредност нема да изда-
де одобрение ако заклучи дека издавањето и регистри-
рањето на хартиите од вредност може да резултира со 
одлив на капитал од Република Македонија, спротивно 
на одредбите од Законот за девизно работење или ако 
издавачот не поседува соодветен кредитен рејтинг. 

 
Член 9 

За издаденото одобрение за издавање, односно за 
регистрирање на странската хартија од вредност во Ре-
публика Македонија, Комисијата го известува Минис-
терството за финансии на Република Македонија и На-
родната Банка на Република Македонија. 

 
Член 10 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден 
од денот на објавување во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник прас-
танува да важи Правилникот за добивањето одобрение 
за издавање и воведување на странски хартии од вред-
ност во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 49/2001). 

 
Бр. 1104/1 Комисија за хартии од вредност 

 30 јуни 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

2937. 
Врз основа начлен 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 
и 43/2014) и член 13 од Законот за девизно работење 
(„Службен весник на РМ“ број 34/2001, 49/2001, 
103/2001, 54/2002, 32/2003, 51/2003, 81/2008, 24/2011, 
135/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија на својата седница од-
ржана на 30.06.2014 година го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОБИВАЊЕ 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЛИ РЕГИСТРИРА-
ЊЕ НА ДОМАШНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО  

СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Со Правилникот за условите и начинот за добивање 

одобрение за издавање или регистрирање на домашни 
хартии од вредност во странство се регулираат услови-
те и начинот под кои е можно да се добие одобрение од 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
динија (во понатамошниот текст: Комисијата) за изда-
вање или регистрирање на домашни хартии од вред-
ност во странство. 

 
Член 2 

(1) Резидентите можат да издаваат и регистрираат 
во странство домашни хартии од вредност единствено 
по претходно добиено одобрение од Комисијата. 

(2) Обврската за добивање на одобрение од Коми-
сијата за хартии од вредност од став 1 на овој член не 
се однесува во случај кога овластените банки тргуваат 
со финансиски деривати во странство. 

      
Член 3 

(1) Хартиите од вредност може да бидат издадени 
или регистрирани во странство само од издавачот на 
тие хартии од вредност. 

(2) Издавањето и регистрирањето на хартиите од 
вредност во странство значи почеток на тргување со 
хартии од вредност во странство.  

(3) Под тргување со хартии од вредност се подраз-
бира првото продавање, односно првото запишување и 
уплата на хартии од вредност и секое понатамошно ку-
пување и продавање на хартиите од вредност. 

 
Член 4 

Барање за одобрение за издавање или регистрирање 
на домашни хартии од вредност во странство, до Коми-
сијата за хартии од вредност поднесува резидентот из-
давач на хартии од вредност (во понатамошниот текст: 
издавачот). 

  
Член 5 

(1) Одредбите од Законот за хартии од вредност 
што го регулираат издавањето, понудата и продажбата 
на хартии од вредност се применуваат соодветно во по-
стапката на давање одобрение за издавање или регис-
трирање на домашни хартии од вредност во странство. 

(2) Издавањето или регистрирањето на домашни 
хартии од вредност во странство може да се врши по 
пат на јавна понуда и по пат на приватна понуда. 

 
Член 6 

(1) Во случај на издавање или регистрирање на до-
машни хартии од вредност во странство по пат на јавна 
понуда, издавачот до Комисијата поднесува Барање за 
одобрение за издавање или регистрирање на домашни 
хартии од вредност во странство во форма и содржина 
определена со Правилникот за содржината на барањето 
за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат 
на јавна понуда („Службен весник на РМ“ број 6/2007 
и 147/2010).  

(2) Во прилог на Барањето издавачот ја приложува 
документацијата определена со Правилникот за доку-
ментите што ги доставува издавачот на хартии од вред-
ност при поднесување на барањето за одобрение за јав-
на понуда на хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ број 28/2008). 

 
Член 7 

Во случај на издавање или регистрирање на домаш-
ни хартии од вредност во странство по пат на приватна 
понуда, издавачот до Комисијата поднесува Барање за 
одобрение за издавање или регистрирање на домашни 
хартии  од вредност во странство во форма и содржина 
определена со Правилникот за формата и содржината 
на барањето за одобрување на приватна понуда на хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ“ број 6/2007, 
88/2007 и 4/2012), акт за издавање на хартии и вред-
ност и предлог соопштение до јавноста во форма и сод-
ржина определена со Правилникот за формата и сод-
ржина на соопштението за издавање на хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда („Службен весник на 
РМ“ број 110/2006). 

 
Член 8 

Во секој од документите од член 6 и 7 на овој Пра-
вилник издавачот наведува дека станува збор за изда-
вање на домашни хартии од вредност во странство. 
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Член 9 
(1) Барањето од член 6 и член 7 на овој Правилник, 

задолжително содржи и: 
- изјава за тоа дали средствата добиени од емисија-

та ќе се користат во Република Македонија или во 
странство 

- податоци за странскиот организиран пазар на кој 
се регистрираат хартиите од вредност 

- податоци за лицата кои ги спроведуваат трансак-
циите, односно потребните активности за издавање и 
регистрирање на хартиите од вредност на странскиот 
организиран пазар во корист на издавачот 

- опис на начинот на издавање и регистрирање на 
хартиите од вредност на странскиот организиран пазар 

- опис на начинот на спроведување на трансакциите 
со хартиите од вредност на издавачот на странскиот 
пазар и 

- опис на начинот на известување на инвеститорите 
во Република Македонија за трансакциите со хартиите 
од вредност на издавачот на странскиот пазар. 

(2) Комисијата може да побара од издавачот да дос-
тави дополнителна документација за докажување дека 
барањето од член 6 и член 7 од овој Правилник  е осно-
вано. 

 
Член 10 

(1) Комисијата одлучува по барањето во рок од 30 
(триесет) дена од денот на приемот на истото. 

(2) Комисијата нема да издаде одобрение ако изда-
вачот не ја поднесе целата потребна документација 
согласно овој правилник.  

 
Член 11 

За издаденото одобрение за издавање или регистри-
рање на домашни хартии од вредност во странство, Ко-
мисијата го известува Министерството за финансии на 
Република Македонија и Народната Банка на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 12 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден 
од денот на објавување во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник прас-
танува да важи Правилникот за добивање одобрение за 
издавање и воведување на хартиите од вредност и до-
кументи за удел во резидентните инвестициони фондо-
ви во странство од страна на резиденти („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 49/2001).  

 
Бр. 1105/1 Комисија за хартии од вредност 

 30 јуни 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2938. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за тр-
говија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕК-
ТРОЛАБ  ДОО увоз-извоз Скопје, за влегување во сила  
на лиценца за производство на електрична енергија на 
седницата одржана на ден 7.7.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за трговија на големо и 

мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРОЛАБ  ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. Руди Чајавец бр. 10/1-
13 Скопје, за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од фотонапонска електро-
централа „ФВЕЦ 45 kW“ издадена со Одлука УП1 бр. 
07-31/14 од 16.04.2014 година, („Службен весник на 
РМ“ бр. 64/14) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   УП1 Бр. 07-31/14  
7 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија на големо и мало и инжене-

ринг услуги ЕЛЕКТРОЛАБ  ДОО увоз-извоз Скопје, со 
седиште на ул. Руди Чајавец бр. 10/1-13 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
07.07.2014г 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
07.07.2049г 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 165.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 5246822 
 
7. Единствен даночен број – 4030998353131 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
фотонапонска електроцентрала, во обем согласно тех-
ничките карактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 
45 kW “ на КП бр. 2518/1 во КО Илинден, Општина 
Илинден. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  
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11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за трговија на големо и мало и инженеринг услуги 
ЕЛЕКТРОЛАБ  ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. Руди Чајавец бр. 10/1-13 Скопје, (во понатамошни-
от текст: носител на лиценцата) и неговото учество на 
пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 
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19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на ли-
ценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотонапонска електроцентрала  – „ ФВЕЦ 

45 kW “;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа приклучок одТС 10/0.4 кV/kV  
бр.1177; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2014 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 45 години, 
4. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 250 x 180 W, 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –JC250M-24/Bb; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 250 Wp, 
- Напон на модул: 37,4 V, 
- Струја на модул: 8,83 A, 
- Вкупна инсталирана моќност: 45 кW. 
5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор –TRIO 27.6-TL-OUTD-S2X-400, Power one; 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: 2x28.600 W 
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 4.490 

kWh/m2; 
7. очекувано производство на електрична енергија – 

64  MWh –  годишно 
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