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520.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 14.3.2017 година, донесе

519.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА
I
Г. Оливер Шамбевски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Малта, со седиште
во Рим.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила од денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 55

Претседател

13 март 2017 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.192/16) во членот 3 став (4) зборовите „15 март 2017
година“ се заменуваат со зборовите „30 март 2017 година“, а зборовите „25 март 2017 година“ се заменуваат со зборовите „30 март 2017 година“.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-1079/1
14 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

15 март 2017

521.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16)
и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски
развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12,
41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и
30/16), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 14.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ПРИЛЕП
И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Прилеп и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство, трговија и услуги ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште
во Скопје.
Член 2
Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 146/4 со површина од
18.576 m2, дел од КП 146/4 со површина од 167 m2,
дел од КП 146/5 со површина од 22,202 m2, дел од КП
146/5, со површна од 22,229 m2 и дел од КП 146/5 со
површина од 167 m2 односно со вкупна површина од
63,341 m2, согласно Имотниот лист бр. 270 за Катастарска општина Алинци и Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр.08-659/6 од 25.11.2016 година и Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр. 08-652/5 од 18.11.2016 година, во
сопственост на Република Македонија, што претставува градежно земјиште согласно Извод од Урбанистичкиот план бр.15, Катастарска област Алинци, Општина
Прилеп, издадено од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр.08-1598/3 од 15.11.2016 година, врз основа на Урбанистичкиот план за ТИРЗ
Прилеп Бр.F3408 од 2009 година, овластено по прегледот од страна на Комисијата во рамки на Министерството за транспорт и врски, бр.16-1027/4 од 22.04.2009
година и според Изводот од Урбанистичкиот план
бр.16, катастарска област Алинци, Општина Прилеп,
издаден од Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони бр.08-1598/4 од 15.11.2016 година, врз
основа на Урбанистичкиот план за ТИРЗ Прилеп
бр.F3408 од 2009 година, одобрен по прегледот од
страна на Комисијата во рамки на Министерството за
транспорт и врски, бр.16-1027/4 од 22.04.2009 година
(„Градежно земјиште“).
Член 3
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се
дава во долготраен закуп за временски период во траење од 20 години, сметано од денот на склучување на
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.
Член 4
Висината на закупнината за градежното земјиште
од член 2 на оваа одлука изнесува:
- во текот на првите пет години, закупнината за наведеното градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар квадратен на годишно ниво, во денарска
противвредност, според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, односно 6.334,1 евра за една година, одредено како фиксен износ.
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- по првите пет години, од датумот кога е склучен
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиштe
закупнината за градежното земјиште, се утврдува на
годишно ниво, десет (10) дена пред денот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар
квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, под услов таа да не се зголеми за повеќе од 15%
на годишно ниво, што е максималната стапка на пораст, односно нема да биде повисока од 0,115 евра годишно за метар квадратен.
Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупопримачот доставува доказ за реализирано плаќање
на закупнината на сметката на Буџетот на Република
Македонија во износ од 31.670,5 евра во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на
Република Македонија на денот на уплата, како закупнина за првите пет години, за што закупопримачот е
претходно известен од страна на закуподавачот.
По првите пет години, закупнината за долготраен
закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука
се плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од
датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на
Република Македонија, за што закупопримачот претходно е известен од стана на закуподавачот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-45/1
14 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

522.
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015
и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
1. Билјана Вуковиќ се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1033/1
6 март 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.
__________

523.
Врз основа на член 11 од Законот за основање на
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015 и
39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 март 2017 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се именува Влатко Стојкоски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1035/1
6 март 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.
__________

524.
Врз основа на член 161-а и 161-б од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008,
83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013,
187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и
39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. За вршител на должноста директор на Управата
за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање се именува Tони Мартиноски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1029/1
9 март 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.
__________

525.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 9
март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Даниел Ефтимов се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на Управата за животна средина орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1030/1
9 март 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

526.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015,
61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 10 март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„
-П.О. СКОПЈЕ
1. Јасминка Васкова-Ташкова се разрешува од
должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ”-П.О. Скопје, на нејзино барање.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со
државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ”-П.О.
Скопје, се именува Зоран Спанџевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-983/2
10 март 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
527.
Врз основа на член 7 став 6 од Законот за тутун и
тутунски производи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13,
164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНТНИОТ
ЛИСТ ЗА ПРИЈАВЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА
ТУТУН, НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И НАЧИНОТ
НА ИЗДАВАЊЕ НА ЕВИДЕНТНИОТ ЛИСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на евидентниот лист за пријавено производство, начинот на
пријавувањето, потребната документација, како и начинот на издавање на евидентниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 42/15 и 33/16),
Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел
на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.02-1529/3
1 март 2017 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

15 март 2017
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
528.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од
Законот за Судски совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 13.03.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВРХОВНИОТ
СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За претседател на Врховниот суд на Република
Македонија е избран:
Јово Вангеловски - судија на Врховниот суд на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-427/1
13 март 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

529.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 13.3.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на
Владимир Радевски, судија на Апелационен суд Битола, поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 13.3.2017 година.
Бр. 02-429/1
13 март 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

530.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 13.3.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на
Ристо Петков, судија на Основен суд Кавадарци, поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 13.3.2017 година.
Бр. 02-430/1
13 март 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
531.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50,
член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски
фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009 бр.
67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015 и бр.
23/2016) постапувајќи по барањето за организирање на
отворен инвестициски фонд КБ Публикум МБИ-10
број 01-4417/1/16 од 30.12.2016 година на седницата
одржана на ден 28.2.2017 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. На Друштвото за управување со инвестициски
фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје со седиште
на ул. „Св. Кирил и Методиј” бр. 50 Скопје, се дава
одобрение за организирање на Отворен инвестициски
фонд КБ Публикум МБИ-10.
2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум МБИ-10 донесен на ден
29.12.2016 година од Одборот на директори на друштвото со одлука број 02-4367/1/16 од 29.12.2016 година.
3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум МБИ-10 донесен на ден
29.12.2016 година од Одборот на директори на друштвото со одлука број 02-4366/1/16 од 29.12.2016 година.
4. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД
Скопје со седиште на ул. „Орце Николов” бр.3 Скопје,
за вршење на работи на депозитарна банка на отворен
инвестициски фонд КБ Публикум МБИ-10 согласно
Договорот за вршење активности на депозитарна банка
на инвестициски фондови со број 11-200-49790/1 склучен на ден 29.12.2016 година помеѓу Комерцијална
банка АД Скопје и Друштвото за управување со фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје.
5. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје
во рок од седум дена од денот на конечноста на ова Решение да го објави Проспектот на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум МБИ-10 од 29.12.2016 година во најмалку два дневни весници што излегуваат на
територијата на Република Македонија.
6. Отворениот инвестициски фонд КБ Публикум
МБИ-10 се запишува во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност со
следниот идентификациски број РОИФ1828022017КБПУМИ106443532.
7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија”.
Бр. УП1 08-99/2016
Бр. УП1 08-37
Комисија за хартии од вредност
28 февруари 2017 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

15 март 2017
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532.
Врз основа на член 152 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
и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0838 од 6.2.2017 година на седницата одржана на ден
28.2.2017 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Драган Илкоски од Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-18 од 26.3.2012 година
од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Драган Илкоски се обновува за период
од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Драган Илкоски 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“.
Бр. УП1 08-38
Комисија за хартии од вредност
28 февруари 2017 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________
533.
Врз основа на член 5 и член 57 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на
РМ“ број 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015 и
23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден
28.2.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. СЕ УТВРДУВА дека нa лицето Илија Павлаковиќ, 810 обични акции издадени од Скопски пазар АД
Скопје што претставуваат 1,14 % од вкупниот број на
обични акции со право на глас, не му носат право на
глас и право на дивиденда, поради нивно стекнување
од страна на ова лице заедно со лицата со кои дејствува
заеднички спротивно на одредбите од член 9 став 1 и 2
од Законот за преземање на акционерските друштва.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова
Решение, да изврши упис на ограничувањата од точка
1 на ова решение на сметката за хартии од вредност на
лицето Илија Павлаковиќ.
3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво
Скопски пазар АД Скопје да врши исплата на дивиденда на акциите од точка 1 на ова Решение.
4. СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето од точка 1 на ова решение да ги продаде акциите на кои им се ограничува
правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на истото, а доколку не ги продаде во утврдениот рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.
5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на лицето Илија Павлаковиќ.

6. СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето од точка 1 на ова решение на сметка на Комисијата за хартии од вредност да
уплати средства во висина од 25.000 денари согласно
Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.
169/2010, 94/2011, 174/2011 и 112/2012 и бр. 181/2014)
по правосилност на ова Решение.
7. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување, освен во делот на продажбата
на акциите од точка 4 на ова решение.
8. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во “Службен весник на
РМ“.
Бр. УП1 08-51
Комисија за хартии од вредност
28 февруари 2017 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________
534.
Врз основа на член 5 и член 57 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на
РМ“ број 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015 и
23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден
28.2.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. СЕ УТВРДУВА дека нa лицето Сашо Давитковски, 183 обични акции издадени од Скопски пазар АД
Скопје што претставуваат 0,26 % од вкупниот број на
обични акции со право на глас, не му носат право на
глас и право на дивиденда, поради нивно стекнување
од страна на ова лице заедно со лицата со кои дејствува
заеднички спротивно на одредбите од член 9 став 1 и 2
од Законот за преземање на акционерските друштва.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова
Решение, да изврши упис на ограничувањата од точка
1 на ова решение на сметката за хартии од вредност на
лицето Сашо Давитковски.
3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво
Скопски пазар АД Скопје да врши исплата на дивиденда на акциите од точка 1 на ова Решение.
4. СЕ ЗАДОЛЖУВА лецето од точка 1 на ова решение да ги продаде акциите на кои им се ограничува
правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение
во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на истото, а доколку не ги продаде во утврдениот
рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.
5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на лицето Сашо Давитковски.
6. СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето од точка 1 на ова решение на сметка на Комисијата за хартии од вредност да
уплати средства во висина од 25.000 денари согласно
Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.
169/2010, 94/2011, 174/2011 и 112/2012 и бр. 181/2014)
по правосилност на ова Решение.
7. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување, освен во делот на продажбата
на акциите од точка 4 на ова решение.
8. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во “Службен весник на
РМ“.
Бр. УП1 08-52
Комисија за хартии од вредност
28 февруари 2017 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
535.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА
ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Унгарија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 10/17), во членот 1 став (1)
по алинејата 2 се додава новa алинеja 3 коja гласи:
“- Сомогу/Somogy,”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-328/2
3 март 2017 година
Скопје
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