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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3741. 

УКАЗ  бр.36 
Од 10 декември 2012 година 
 
Врз основа на член 18 став 1 точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 

број 42/2001, 5/2003 и 58/2006) 
 
СЕ  ОТПОВИКУВА  
 
ОД ФУНКЦИЈАТА ОДБРАНБЕНО АТАШЕ ВО БЕРЛИН, СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА  
 
полковник  ПОПОВСКИ Здравко МИЛЧО 
лична ВЕС: 31839,  ЕМБГ: 2007962450131 
 
Министерот за одбрана ќе го изврши овој Указ. 
 
Овој Указ влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 
 

Бр. 07-2070/1 Претседател 
10 декември 2012 година на Република Македонија, 

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3742. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ 

   
Член 1 

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката – Скопје се дава  право на трајно користење на градежно земјиште опфатено 
со Изводот од План ДУП бр.09-176/2 од 8.3.2010 година, општина Виница, сопственост на Република Македо-
нија, кое претставува: 

- Дел од КП бр. 8075/1 (досегашна положба), односно КП бр. 8075/4 (нова положба) во површина од 3271 м2 
КО Виница, на ул. „Ила“ евидентирано во Имотен лист бр. 10 КО Виница со право на сопственост на Република 
Македонија, 

- Дел од КП бр. 11445/1 (досегашна положба), односно КП бр. 11445/2 (нова положба) во површина од 208 
м2 КО Виница, на ул. „Плачковички Одред“ евидентирано во Имотен лист бр. 2 КО Виница со право на сопс-
твеност на Република Македонија, 

- Дел од КП бр. 8308/1 (досегашна положба), односно КП бр. 8308/2 (нова положба) во површина од 4 м2 КО Вини-
ца, на ул. „Кирил и Методиј“ евидентирано во Имотен лист бр. 2 КО Виница со право на сопственост на Република Ма-
кедонија, со намена домување во станбени згради. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
 

Бр.41-8753/1 Претседател на Владата 
6 декември 2012 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
3743. 

Врз основа на член 66 став (6) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 
53/11 и 123/12), министерот за внатрешни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА 
СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА  

ВОЗИЛА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на издавање на лиценцата за работа на 

стручните работници за извршување на работи на технички преглед на возила и висината на трошоците за из-
давање на лиценцата.  

 
Член 2 

Лиценцата за работа е во форма на правоаголник со димензии А-4 формат, изработена на тврда картонска 
хартија во бела боја. 

Во позадината на лиценцата за работа отпечатено е знамето на Република Македонија.  
 

Член 3 
Во горниот дел на лиценцата за работа е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРС-

ТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, а под него амблемот на Полицијата, под кој е е отпечатен називот: „ЛИЦЕНЦА 
НА СТРУЧЕН РАБОТНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА“. 

Под називите од ставот 1 на овој член, определени се места за впишување на податоци за: број на лиценца, 
име и презиме на стручeн работник, датум и место на раѓање и категории на моторни возила за кои стручниот 
работник е овластен за извршување на работи на технички преглед. 

Во долниот лев агол на лиценцата за работа определено е место за впишување на местото и датумот на из-
давање на лиценцата за работа, во долниот десен агол место за потпис на министерот за внатрешни работи, а 
помеѓу нив има место за печат. 

Лиценцата за работа е дадена во прилог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Стручните работници за извршување на работи на технички преглед на возила до Министерството за вна-

трешни работи поднесуваат барање за издавање на лиценца за работа. 
Кон барањето за издавање на лиценца за работа од ставот 1 на овој член, се приложува следната документација: 
- уверение за положен стручен испит за оспособеност на работник за извршување на работи на технички 

преглед на возила и 
- доказ за уплатени средства за издавање на лиценца за работа. 
 

Член 5 
Висината на трошоците за издавање, замена и обновување на лиценцата за работа се утврдува во зависност 

од реалните административни трошоци кои се состојат од материјални трошоци за набавка на хартија, обрасци 
и друг канцелариски материјал и печатење и изнесува 50,00 денари. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 12.1-72228/1 Министер 

6 декември 2012 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3744. 

Врз основа на член 231 ставови (8) и (13) од Зако-
нот за здравствената заштита („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 43/12 и 145/12), министерот 
за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС ЗА НАДОМЕСТОК ЗА 
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈ-
НОСТ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНО-
ВИ И ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ЗАКУПНИНА 
ЗА ЗАКУП  НА ПРОСТОР И ОПРЕМА НА ЈАВНА  

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува најнискиот износ 

за надоместок за лиценца за вршење на здравствена 
дејност во мрежата на здравствени установи, во завис-
ност од географското подрачје во кое ќе се врши здрав-
ствената дејност и најнискиот износ на закупнина за 
закуп на простор и опрема на јавна здравствена устано-
ва, во зависност од големината на просторот, локација-
та на објектот, односно местоположбата на просторот, 
староста на објектот и опременоста на просторот. 

 
Член 2 

Според географското подрачје во кое се врши 
здравствената дејност, најнискиот износ за месечен на-
доместок за лиценца се определува: 

- за здравствени установи со бруто месечен приход 
од Фондот за здравственото осигурување на Македони-
ја до 40.000 денари,  200 денари, 

- за здравствени установи со месечен приход од 
Фондот за здравственото осигурување на Македонија 
до 60.000 денари, 400 денари, 

- за здравствени установи со месечен приход од 
Фондот за здравственото осигурување на Македонија 
до 90.000 денари, 500 денари, 

- за здравствени установи со месечен приход од 
Фондот за здравственото осигурување на Македонија 
до 120.000 денари, 600 денари, и 

- за здравствени установи со месечен приход од 
Фондот за здравственото осигурување на Македонија 
над 120.000 денари, 800 денари. 

  
Член 3 

Според големината на просторот на јавната здрав-
ствена установа кој се користи од страна на закупецот - 
приватна здравствена установа, најнискиот износ на 
месечен надоместок за закупнина се определува за 
еден метар квадратен корисна површина која се издава 
под закуп и во која се врши дејноста, и тоа: 

- за простор до 200 м2, најнискиот износ на надоме-
стокот за закупнина е 150,00 денари за 1 м2;  

- за простор над 200 м2, најнискиот износ на надо-
местокот за закупнина се утврдува во висина на пазар-
ната вредност за месечен надоместок за користење на 
простор, утврдена согласно позитивните прописи. 

Член 4 
Според локацијата на објектот, односно местопо-

ложбата на просторот на јавната здравствена установа, 
најнискиот износ на месечен надоместок за закупнина 
се определува, и тоа: 

- во градските населби - 100% од висината на надо-
местокот за закупнина утврден во член 3 од  овој пра-
вилник; 

- во селските населби - 50% од висината на надоме-
стокот за закупнина утврден во  член 3 од  овој правил-
ник. 

  
Член 5 

Според староста на објектот, најнискиот износ на 
месечен надоместок за закупнина се определува: 

- во објекти до 20 години старост - 100% од висина-
та на надоместокот за закупнина утврден во член 4 од  
овој правилник, 

- во објекти до 40 години старост - 80% од висината 
на надоместокот за закупнина утврден во член 4 од  
овој правилник, и 

- во објекти над 40 години старост - 60% од висина-
та на надоместокот за закупнина утврден во член 4 од 
овој правилник. 

  
Член 6 

Според опременоста на просторот кој се издава под 
закуп најнискиот износ на месечен надоместок за за-
купнина се определува во зависност од видот на опре-
мата, потеклото на опремата, годините на нејзина упо-
треба, амортизацијата, како и перформансите (можно-
стите) што таа ги нуди, и не може да биде повисока од: 

- за опремата која не е целосно амортизирана - 
вредноста на опремата впишана во книгите на основ-
ните средства со последната пресметана стапка на 
амортизација и ревалоризација и 

- за опремата која е целосно амортизирана, а има 
преостаната употребна вредност - пресметаната про-
сечна амортизирана вредност за целиот амортизацио-
нен период на опремата намалена за 70% или остаток 
од 30% од вредноста на опремата.   

Во износот на закупнината од став 1 на овој член не 
е вклучен надоместокот за одржување на опремата кој 
е на товар на закупецот. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за најнискиот износ 
за надоместок за концесија за вршење на здравствена 
дејност во мрежата на здравствени установи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.67/12). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.07-9634/1  

5 декември 2012 година Министер за здравство, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

3745. 
Врз основа на член 67 став 2 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), мини-
стерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, 
ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АЕРОДРОМ 

 
Член 1 

Во Правилникот за посебните услови за планирање, 
проектирање, изградба и реконструкција на аеродром 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
143/09), во членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4 кој 
гласи: 

„Одредбите од ставот 1 од овој член се применува-
ат и за аеродроми на водена површина во обем и содр-
жина соодветна на физичките карактеристики на аеро-
дромот и доколку со овој правилник не е поинаку опре-
делено.“ 

 
Член 2 

Во членот 4 во ставот 1, точката на крајот од рече-
ницата се брише и се додаваат зборовите „и за аеро-
дром на водена површина“. 

 
“ 

Член 3 
По членот 5, се додаваат два нови члена 5-а, и 5-б 

кои гласат: 
„Член 5-а 

1) Минималната должина на пловниот канал за сле-
тување и полетување на хидроавиони треба да изнесу-
ва 1500 метри, минималната широчина 150 метри, до-
дека минималната длабочина и најголемата дозволена 
висина на бранови за пловниот канал за слетување и 
полетување на хидроавиони, се одредени со технички-
те карактеристики на хидроавионот за кој аеродромот 
на вода е проектиран. 

2) Минималната широчина на основната патека за 
пловниот канал од став 1 на овој член треба да изнесу-
ва 300метри додека должината треба да е за 150 метри 
поголема од должината на пловниот канал сметано од 
двата негови краја.“ 

3) Минималната широчина на каналот кој ги повр-
зува пловниот канал за слетување и полетување со при-
стаништето треба да изнесува 45 метри, а широчината 
на неговата основна патека треба да изнесува 75 ме-
три.“ 

 
Член 5-б 

1) На аеродромот на водена површина треба да се 
обезбеди површина за пристанување и закотвување на-
менета за прифат и отпрема на хидроавиони, патници, 
багаж и стока како и за паркирање и одржување на хи-
дроавиони. 

2) Површината од став 1 на овој член треба да биде 
доволна за безбедно пристанување и закотвување на 
потребниот број на хидроавиони, за да се обезбеди си-
гурно растојание од најмалку 7,5 метри помеѓу хидроа-
вионите и помеѓу хидроавионите и сите други објекти.  

3) Минималната длабочина на површината од став 
1 на овој член е одредена со техничките карактеристи-
ки на хидроавионот за кој аеродромот на вода е проек-
тиран. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-23807/1 Министер 

3 декември 2012 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

____________ 

3746. 
Врз основа на член 76 став 3 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), мини-
стерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ГРАДБА И ОБЕЛЕ-
ЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИИ И УРЕ-
ДИ ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ, ОБЈЕКТИ И 
УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО, И ОБЈЕ-
КТИ НАДВОР ОД ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ 
КОИШТО МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА БЕЗБЕДНО-
СТА НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ И УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБРАБОТКА НА ЗЕМ-
ЈИШТЕТО ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ И ЗЕМ-
ЈИШТЕТО ВО НЕГОВА НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА  

 
Член 1 

Во Правилникот за условите за поставување, градба 
и обележување на објекти, инсталации и уреди во зона-
та на аеродромот, објекти и уреди за контрола на лета-
њето, и објекти надвор од зоната на аеродромот кои-
што можат да влијаат на безбедноста на воздушниот 
сообраќај и условите и начинот на обработка на земји-
штето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова 
непосредна близина („Службен весник на Република 
Македонија“ бр130/07), во членот 2 се додава нов став 
2 кој гласи: 

„Поставувањето и градбата на објекти во зона на 
аеродром на водена површина се врши согласно стан-
дардите и препорачаните практики содржани во доку-
ментот од став 1 на овој член а кои се однесуваат на ае-
родроми за визуелно летање со коден број 4.“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 01-23808/1 Министер 

3 декември 2012 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3747. 
Врз основа на член 43 од Законот за преземање на 

акционерските друштва („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 
35/2011), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија во состав од: Александар Петрески, 
Милаим Ајдини, Елизабета Видовиќ и Сејдија Фазлио-
ски, членови на Комисијата, на седницата одржана на 
4.12.2012 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на ак-

ции издадени од Акционерското друштво Единство Те-
тово дадена од ПОФИКС ДОО Тетово. 

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова реше-
ние да го објави на начин како што е објавена понудата 
за откуп. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-
жува неговото извршување. 

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

 
УП1 бр.07-210 Комисија за хартии од вредност 

4 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

3748. 
Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 

точка ѓ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 
135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
8.11.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Трајно се одзема дозволата за работа на Охрид-

ска банка АД Охрид-Оддел за работа со хартии од 
вредност издадена со Решение на Комисијата за хартии 
од вредност број 07-1190/3 од 12.11.2003 година и Ре-
шението број 08-786/3 од 23.4.2007 за вршење на услу-
ги со хартии од вредност.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради донесена Одлука на Управниот 
Одбор на Охридска банка АД Охрид со број УО 0204-
4854/8-1 од 3.10.2012 година и Одлука на Надзорниот 
Одбор на банката со број НО 0202-4855/10 од 9.10.2012 
година со која Одделот за работа со хартии од вред-
ност ќе престане да врши услуги поврзани со хартии од 
вредност. 

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 
 
Бр. УП1 08-212 Комисија за хартии од вредност 

8 ноември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

3749. 
Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на ден 27.11.2012 година 
врз основа на член 107 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010 и 135/2011), постапувајќи по барањето на бро-
керската куќа Инвестброкер АД Скопје број 08-УП1  
216 од 15.10.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дополнува точка 1 од изреката на Решението за 

издавање дозвола за работење на брокерската куќа Ин-
вестброкер АД Скопје бр. УП1-08-46 од 5.3.2012 година 
со нова алинеја која гласи: 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. УП1 08-216 Комисија за хартии од вредност 

27 ноември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

3750. 
Врз основа на член 184 став 1 точка ѕ), член 194, 

член 180 – a од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010 и 135/2011) и врз основа на член 40 став 3 од 
Законот за спречување  на перење пари и други прино-
си од казниво дело и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на РМ” бр. 4/2008, 57/2010, 35/2011 
и 44/2012), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 8.11.2012 
година го донесе, следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. Се утврдува неправилност во работењето на бро-

керската куќа Еуро Брокер АД Скопје поради непочи-
тување на член 40 став 3 од Законот за спречување  на 
перење пари и други приноси од казниви дела и финан-
сирање на тероризам како и непостапување во соглас-
ност со член 180 – a од Законот за хартии од вредност 
односно поради непоседување на ажурирана  програма 
за спречување  на перење пари и други приноси од каз-
ниви дела и финансирање на тероризам за 2011 година 
и 2012 година. 

2. Се задолжува брокерската куќа Еуро Брокер АД 
Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената не-
правилност од точка 1 и до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија да достави соодве-
тен доказ, дека неправилностите се отстранети односно 
дека е постапено по решението на Комисијата.   

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

 
Бр. УП1 08-226 Комисија за хартии од вредност 

8 ноември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

3751. 
Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 

на член 101 од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 
7/2008, 57/2010 и 135/2011), постапувајќи по Барањето 
на брокерската куќа Мој Брокер АД Скопје 08-УП1-
218 од 24.10.2012 година  на седницата одржана на ден 
27.11.2012 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
  
1. Се дава согласност за именување на Зоран Мај-

нов, дипломиран правник,  за  директор на брокерската 
куќа Мој Брокер АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Зоран Мајнов за  
директор на брокерската куќа Мој Брокер АД Скопје, 
се дава за период од (4) четири години согласно Одлу-
ката на Собрание на акционери бр. 03-481/7 од 
19.9.2012 година и Одлуката на Одборот на директори 
на брокерската куќа Мој Брокер АД Скопје бр. 03-
500/5 од 3.10.2012 година. 

3.  Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова Ре-
шение односно со денот на разрешување на лицето од 
точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на 
Одборот на директори на брокерската куќа Мој Брокер 
АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 08-УП1-218 Комисија за хартии од вредност 

27 ноември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

3752. 
Врз основа на член 184 став 1 точка ѕ), член 205 став 2 

точка ѓ, член 208 и член 198 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржана 
на 8.11.2012 година, го донесе следното  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
1. Се утврдува неправилност во работењето на бро-

керската куќа Еуро Брокер АД Скопје поради непочиту-
вање на член 121 од Законот за хартии од вредност и 
член 4 од Правилникот за содржината и начинот на во-
дење на книгата на налози, односно поради внесување 
на налозите број 29605, 30651, 30145 и 31250 во систе-
мот за тргување без тие претходно да бидат запишани во 
книгата на налози што ја води брокерската куќа.  

2. За утврдената неправилност од точка 1 од изреката 
на брокерската куќа Еуро Брокер АД Скопје и на директо-
рот на брокерската куќа Еуро Брокер АД Скопје Јосиф 
Костандиновски  им се изрекува јавна опомена. 

3. Се задолжува брокерската куќа Еуро Брокер АД 
Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената не-
правилност од точка 1 односно да изврши усогласува-
ње на времето на прием на електронските налози со 
времето на внесување на налозите во берзанскиот еле-
тронски систем за тргување и до Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија да достави соод-
ветен доказ, дека неправилностите се отстранети од-
носно дека е постапено по решението на Комисијата.   

4. Се задолжува брокерската куќа Еуро Брокер АД 
Скопје согласно Тарифникот на Комисијата за хартии 
од вредност на РМ на сметка на Комисијата за хартии 
од вредност на РМ да уплати надомест во висина од 
1.000 денари поради констатираните неправилности во 
работењето на брокерската куќа. 

5. Диспозитивот на ова Решение по неговата конеч-
ност ќе биде јавно објавено во еден дневен весник кој 
излегува на територијата на Република Македонија. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

 
Бр. УП1 08-226 Комисија за хартии од вредност 

8 ноември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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