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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1457. 
Врз основа на членовите 182 и 183 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 95/2005 и 25/2007), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 сеп-
тември 2007 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
I. За претседател на Комисијата за хартии од вред-

ност, се избира Марина Наќева - Кавракова, дипломи-
ран економист. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07 - 3948/1                           Претседател 
12 септември 2007 година      на Собранието на Република 

        Скопје                         Македонија, 
  Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1458. 

Врз основа на член 11, став 3 од Законот за градеж-
ното земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.09.2007 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
На Министерството за одбрана му престанува ко-

рисничкото право на градежно земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија во КО Центар 1 Скопје 
на ул. „Ленинова“ бр. 2, КП бр. 8464 (стар премер), од-
носно КП бр. 5340 (нов премер), со вкупна површина 
4528 м2 опишано во ИЛ бр. 9101. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 19-5457/2              Заменик на претседателот 

11 септември 2007 година     на Владата на Република 
               Скопје                      Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1459. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.09.2007 година, донесе 
 

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

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  
 

Член 1 
На Службата за општи и заеднички работи при Влада-

та на Република Македонија и престанува користењето на 
недвижните ствари и тоа: објект – управна зграда со нето 
површина 1295,59 м2; објект – управна зграда со нето по-
вршина од 258,36 м2 и објект – гаража со нето површина 
од 37,5 м2 на ул. „Ленинова“ бр. 2 Скопје лоцирани на КП 
бр. 5340, запишани во ИЛ бр. 9101, за КО Центар I Скоп-
је, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука без на-
доместок и на неопределено време се даваат на кори-
стење на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука да се изврши меѓу Службата за општи и 
заеднички работи при Владата на Република Македо-
нија и Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 19-5457/1               Заменик на претседателот 

11 септември 2007 година      на Владата на Република 
             Скопје                      Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1460. 

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 и 37/06) и член 18, 
став 2 од Законот за индустриска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 47/02, 42/03, 9/04, 
39/06 и 79/07), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.09.2007 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА 
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТ-

ВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата на 

Државниот завод за индустриска сопственост. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 19-5518/1               Заменик на претседателот 

11 септември 2007 година      на Владата на Република 
             Скопје                       Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1461. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 1 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11.09.2007 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧ-
КА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗ-

НИЦИ - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на Јавното претпријатие за железнич-
ка инфраструктура Македонски железници – Скопје, 
бр. 13/1-2 од 29.08.2007 година донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие за железничка инфра-
структура Македонски железници – Скопје, на седница 
одржана на 29.08.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 19-5461/1              Заменик на претседателот 

11 септември 2007 година     на Владата на Република 
             Скопје                      Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1462. 
Врз основа на член 47 став 5 од Законот за оружјето 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 7/05, 
47/06 и 42/07), министерот за внатрешни работи во сог-
ласност со министерот за транспорт и врски и министе-
рот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ 
УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБ-
ЈЕКТИТЕ ВО КОИ СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОПРАВАЊЕ, ОДНОСНО  ПРОМЕТ И СКЛАДИРАЊЕ  

НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат минималните тех-
нички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат 
објектите во кои се врши производство и поправање, од-
носно промет и складирање на оружје и муниција. 

 
Член 2 

Производство на оружје и муниција и поправање на 
оружје се врши во објекти на трговските друштва кои 
поседуваат одобрение за производство на оружје и му-
ниција и поправање на оружје. 

Објектите на трговските друштва од став 1 на овој 
член, се состојат од: 

- работна просторија или работни простории во кои 
се врши процесот на производство, односно поправање 
на оружјето; 

- работна просторија или работни простории во кои 
се врши процесот на производство на муниција; 

- станица за балистички испитувања (стрелиште); 
- деловно-административна просторија; 
- технички обезбедена просторија наменета за чува-

ње на суровини, репроматријали, алати и делови за 
оружјето; 

- техничка обезбедена просторија наменета за чува-
ње на произведено и поправено оружје и 

- технички обезбедена просторија наменета за чува-
ње на суровини и репроматријали за производство на 
муниција и произведена муниција. 

       
Член 3 

Промет и складирање на оружјето и муницијата се 
врши во објекти на трговски друштва кои поседуваат 
одобрение за промет со оружје, муниција и делови за 
оружје и во кои се врши продажба на оружје и муници-
ја на: 

- големо или;   
- големо и мало или; 
- мало.    
Објектите на трговските друштва од став 1 алинеја 

1 и 2 на овој член, се состојат од: 
- работна просторија во која се врши прометот на 

оружјето и муницијата и 
- технички обезбедена просторија наменета за чува-

ње на оружје или техничка обезбедена просторија на-
менета за чување на муниција.  

Објектите на трговските друштва од став 1 алинеја 
3 на овој член, треба да претставуваат една функцио-
нална целина и се состојат од: 

- работна просторија во која се врши промет на 
оружје и муниција, во која има посебен дел или посебни 
ормари во која се сместува оружјето или муницијата или  

- работна просторија во која се врши промет на 
оружје и муниција и технички обезбедена просторија 
наменета за чување на оружје или техничка обезбедена 
просторија наменета за чување на муниција.       

         
Член 4 

Објектите на трговските друштва од членовите 2 и 3 
на овој правилник, треба да бидат изградени од цврст 
материјал, уредени, опремени и приклучени на објекти и 
уреди на комуналната инфраструктура и тоа: водоводна 
мрежа, одвод на отпадни води и електрична мрежа. 

Влезот на објектите од став 1 на овој член, треба да 
биде постојано осветлен ноќе, од првото смрачување 
до раните утрински часови. 

 
Член 5 

Објектите на трговските друштва од членовите 2 и 
3 на овој правилник, освен објектите од член 3 став 1 
алинеја 3 на овој правилник, треба да бидат постојано 
физички и технички обезбедувани со систем за зашти-
та од провалување, откривање и дојава на пожар и ме-
ханичка заштита.  

Објектите од став 1 на овој член, треба да бидат 
оградени со заштитна ограда. 

Заштитната ограда од став 2 на овој правилник, тре-
ба да биде со висина од најмалку два метри и 20 санти-
мери од површината на која е поставена.      

Средствата, уредите и инсталациите за противпо-
жарна заштита во објектите од став 1 на овој член, тре-
ба да бидат поставени на воочливи и лесно достапни 
места за употреба.  

 
Член 6 

Објектите од членовите 2 и 3 на овој правилник, 
треба да бидат заштитени од атмосферски празнења- 
удар на гром, со громобранска инсталација. 

Инсталацијата од став 1 на овој член, во услови на ат-
мосферски празнења, односно во случај на удар на гром, 
не треба да дозволува прескок на искра од громобранот на 
машините и опремата за производство на муниција. 
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Челичната конструкција на објектите од став 1 на 
овој член, металните маси, вратите, прозорите, цевките 
за греење, ормарите-каси, вентилационите канали и 
другите метални објекти, како и машините и опремата 
од став 2 на овој член, треба да се заземјени.      

      
Член 7 

Работната просторија или работните простории и 
технички обезбедените простории пропишани со 
одредбите на овој правилник, освен работната просто-
рија од член 3 став 3 алинеја 1 на овој правилник, треба 
да бидат со површина од најмалку 15 метри квадратни. 

Висината на просториите од став 1 на овој член, од 
подот до плафонот треба да биде најмалку два метри и 
50 сантиметри. 

 
Член 8 

Ако во објектите од членови 2 и 3 на овој правил-
ник има прозорци, тие треба да бидат заштитани од 
надворешната страна со фиксирани метални решетки 
или метална мрежа, изработени од полно железо. 

Составните делови на мрежата од став 1 на овој 
член, треба да бидат со дебелина од пет милиметри, а 
отворите што ги формираат деловите треба да бидат со 
димензии од најмалку 70 милиметри должина и 70 ми-
лиметри ширина.  

Решетките од став 1 на овој член, треба да се со де-
белина од најмалку десет милиметри, што се вертикал-
но поставени на растојание од најмалку 100 милиметри 
и хоризонтално поставени на растојание од најмалку 
300 милиметри.     

 
Член 9 

Надворешните влезни врати на објектите од члено-
ви 2 и 3 на овој правилник, треба да бидат заштитени 
од надворешната страна, со подвижна метална мрежа 
или со подвижни метални решетки, што од едниот крај 
се прицврстени на надворешниот носив ѕид, а се заклу-
чуваат на другата страна на вратата, со две брави.     

Вратите во сите објекти во кои се врши производс-
тво, промет и складирање на муниција треба да се 
отвораат кон надвор од објектите, во правец на излез и 
треба да водат кон отворен простор. 

              
Член 10 

Надворешните ѕидови и плафонот на објектите од 
членовите 2 и 3 на овој правилник, треба да се изграде-
ни од цигли, бетон, камен и други материјали, што се 
употребуваат за изградба на градежни објекти. 

Материјалите од став 1 на овој член, што се употре-
бени за градење на технички обезбедените простории, 
треба да се отпорни на пожар и тоа: 

- ѕидовите, најмалку два часа; 
- подот и плафонот, најмалку еден час и 30 минути и 
- влезните врати, најмалку еден час.       
 

Член 11 
Затоплувањето во работната просторија или работ-

ните простории од членот 2 став 2 алинеја 2, треба да 
се врши со инсталации со топла вода, водена пареа или 
топол воздух, кој се внесува од надвор во објектите. 

Објектите од став 1 на овој член, не треба да се за-
топлуваат со грејни тела со отворен пламен. 

 
Член 12 

Проветрувањето на објектите од членовите 2 и 3 на 
овој правилник, треба да се врши природно или ве-
штачко (со вентилациони уреди). 

При вештачкото проветрување од став 1 на овој 
член, влезните и излезните отвори на вентилационите 
уреди, треба да бидат заштитени со метални мрежи, а 
каналите и конструкцијата на уредите треба да бидат 
соодветни на условите во објектите.  

Пултот за управување со вентилационите уреди за 
работната просторија или работните простории од член 
2 став 2 алинеја 2 треба да биде поставен надвор од 
оваа просторија или овие простории. 

 
Член 13 

Инсталациите за електрична енергија, нивната оп-
рема и прибор, во објектите од членовите 2 и 3 на овој 
правилник, особено во објектите во кои се извршуваат 
активности со експлозивни материи, треба да бидат из-
работени на начин кој одговара на вршење на надземна 
работа со експлозивни материи.     

Инсталациите од став 1 на овој член, во објектите 
во кои се врши производство, промет и складирање на 
муниција, се означуваат со ознака „ЕХ”, што одговара 
на степенот на опасноста што се создава при ракување-
то со експлозивна материја- муницијата. 

Инсталациите во објектите од член 3 став 1 алинеја 
3 на овој правилник, треба да бидат изведени со соод-
ветен степен на маханичка IP заштита (IP 54 и IP 65).  

Во објектите од став 1 на овој член, не треба да се 
поставуваат и употребуваат воздушни водови за разве-
дување на електричната енергија. 

Арматурите на кои се поставуваат сијалици во обје-
ктите од став 1 на овој член, треба да имаат механичка 
заштита и да бидат прицврстени на посебни јажиња, 
поставени на таванот или ѕидот на објектите од член   
на овој правилник. 

Арматурите од став 5 на овој член, не треба да бидат 
прицврстени на напојни кабели за електрична енергија. 

 
Член 14 

Во објектите во кои се врши производство, промет 
и складирање на муниција, треба да има заштита од 
статички електрицитет. 

Подната површина во објектите од став 1 на овој 
член, треба да биде рамна, да не се лизга, да нема пук-
натини и да може лесно да се одржува и чисти. 

При пад на предмет врз површината од став 2 на 
овој член, површината не треба да предизвикува искра. 

Површината од ставот 1 на овој член, треба да биде 
електропроводна.       

На објектите од став 1 на овој член соодветно се 
применуваат прописите за заштита и промет на експло-
зивни материи.       

Член 15 
Во деловно-административната просторија од член 2 

став 2 алинеја 4 на овој правилник, се вршат работи по-
врзани со администрација и со прием и давање на по-
требните известување на работниците и посетителите. 

 
Член 16 

На работните простории од член 3 став 2 алинеја 1 и 
член 3 став 3 на овој правилник,  соодветно се примену-
ваат прописите за минимално-техничките услови за де-
ловни простории и простории во кои се врши трговија. 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Број 13.1-48217/1                            Министер 
25 јули 2007 година                  за внатрешни работи, 
          Скопје                       м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
  
    Број 01-9830                                      Министер 
31 јули 2007 година                      за транспорт и врски, 

    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 
  

    Број 17-6570/2                                   Министер 
27 август 2007 година                        за економија, 

      Скопје                               Вера Рафајловска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1463. 
Врз основа на член 56 став 10 од Законот за шумите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 7/00, 89/04 и 
54/2007 година), министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство донесува  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ЖИГОСУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ 
ИСПРАТНИЦА ЗА ИСЕЧЕНО ДРВО 

 
Член 1 

Содржина на правилникот 
 
Со овој правилник се пропишува начинот на жиго-

сување и издавање испратница за исечено дрво. 
 

Член 2 
(1) Одредени поими употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 
1) Жигосување е одбележување на посечени дрв-

ни сортименти, кое се врши со цел да се утврди по-
теклото на дрвната маса чија намена е пуштање во 
слободен промет, односно  користење за сопствени 
потреби. 

Жигосувањето се врши со втиснување на шумски 
жиг на сите видови шумски сортименти, додека за тех-
ничката дрвна маса покрај шумскиот жиг се втиснува и 
пластична плочка со единствен сериски број. 

2) Под техничко обло дрво, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбираат делови од обло дрво со дол-
жина над 1 м. од кои најмалку 30% може да се употре-
бат за пиланско производство или други технички це-
ли, чија намена е употреба во градежништвотото и 
производство на финални производи од дрво. 

3) Под огревно дрво се подразбира дрво за хемиско 
искористување и за огрев.   

 
Член 3 

Начин на жигосување на шумските сортименти 
 
Жигосувањето во државните шуми се врши со 

шумски жиг (чеканче) во тркалезен облик со пречник 
од 32 мм, а во приватните шуми со шумски жиг во об-
лик на рамностран тријаголник чија страна изнесува 35 
мм, во кои е испишан називот и седиштето на јавното 
претпријатие за стопанисување со шуми или друго 
правно лице за одгледување и заштита на шуми со по-
себна намена. 

Шумските жигови од став 1 на овој член, се ну-
мерирани со арапски броеви, на јавното претприја-
тие за стопанисување со шуми, односно на правното 
лице за одгледување и заштита на шуми со посебна 
намена. 

 
Член 4 

(1) Жигосувањето на шумските сортименти се врши 
и тоа: 

1) кај техничко дрво во обла, цепена или делкана 
состојба, жигот се втиснува на секое парче, на двете 
челни страни; 

2) кај облица, техничка цепаница, целулозно, та-
нинско, огревно и останато дрво, жигот се втиснува на 
едно од челата и тоа на најмалку 50% од вкупното ко-
личество на посечено дрво во државните шуми, однос-
но 85% во приватните шуми; 

3) кај шумските сортименти кои поради малите ди-
мензии неможе поединечно да се втисне жигот, се 
втиснува жиг на најпогодно место на снопот, товарот и 
слично. 

 
Член 5 

Втиснување на шумски жиг и употреба на боја 
 
(1) При втиснување на шумскиот жиг се употребува 

водоотпорна боја и тоа: 
1) за дрво произведено во шума во државна сопс-

твеност наизменично: 
-една година сина; 
-една година зелена боја. 
2) за дрво произведено во шуми во приватна сопс-

твеност наизменично: 
-една година црна; 
-една година црвена боја. 

 
Член 6 

Начин на употреба на пластична плочка  
и спецификација 

 
На техничката дрвна маса на еден дел од челото се 

втиснува пластична плочка со реден број и класа на 
сортиментот која се одредува според бојата, а за тех-
ничката дрвна маса од приватни шуми се употребува 
пластична плочка со црна боја и е со единствен сери-
ски број. 

 
Член 7 

Начин на жигосување и пуштање во промет 
 
Жигосувањето го врши овластено службено лице 

од страна на јавното претпријатие за стопанисување со 
шуми, или правното лице за одгледување и заштита на 
шуми со посебна намена, во сечиштето по приемот на 
произведените дрвни сортименти, односно непосредно 
пред нивното изнесување од сечиштето и пуштање во 
промет како посечено дрво. 

 
Член 8 

Се смета дека дрвото не е жигосано ако жигосувањето 
не е извршено според одредбите на овој правилник. 

 
Член 9 

Начин на издавање и важност на испратница  
за исечено дрво 

 
(1) Испратница се издава за секое превозно, однос-

но преносно средство на местото на утовар и важи за 
денот, часот и времето потребно за користење на ис-
пратницата. 

(2) Испратница не се издава на превозно средство 
кое не е регистрирано од надлежен орган. 

(3) Рокот на важноста на испратницата не може да 
се продолжува. 
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(4) До колку испратницата од оправдани причини 
(дефект на превозното средство и слично) не е искори-
стена за денот, односно во времето утврдено со испрат-
ницата ќе се замени со нова, само во случај кога дефе-
ктот е пријавен во шумската полиција или најблиската 
полициска станица. 

(5) Во случаите од став 4 на овој член, нова испрат-
ница издава субјектот што ја издал неискористената 
испратница, по претходна проценка за оправданоста на 
таквото барање. 

 
Член 10 

Важност на испратницата 
 
(1) Испратницата има важност само за еден пренос 

односно превоз и ги содржи следните податоци: 
1) назив на правниот субјект; 
2) во десниот агол стои: лого и заштитен знак на 

правниот субјект што ја издава испратницата; 
3) испратница бр. 000000; 
4) име и презиме и точна адреса на лицето што го 

врши преносот односно превозот; 
5) име и податоци на документот за чија сметка се 

врши преносот односно превозот; 
6) име и презиме и точна адреса на купувачот од-

носно сопственикот на дрвото; 
7) местото од кое и до кое се врши преносот од-

носно превозот; 
8) реден број; 
9) вид на дрво; 
10) вид на сортиментот на исеченото дрво; 
11) единечна мера; 
12) количина; 
13) жигосувањето е извршено со жиг број; 
14) забелешка; 
15) количина со зборови; 
16) средството со кое се врши преносот односно 

превозот (вид на средството, регистарска ознака и 
сл.); 

17) ден и време утврдено за извршување на прено-
сот односно превозот со арапски двоцифрени броеви 
и со зборови; 

18) потпис на возачот (цело име и презиме); 
19) потпис на купувачот (цело име и презиме); 
20) цело име и презиме на одговорното лице и 

потпис; 
21) место за воден печат на правниот субјект што 

ја издава испратницата; и  
22) место за сув жиг на правниот субјект што ја 

издава испратницата; 
(2) Со превозот на техничката дрвна маса, соста-

вен дел на испратницата е и спецификација на шум-
ските сортименти по видови и ги содржи следните по-
датоци: 

1) лого и назив на правниот субјект; 
2) спецификација на испорачана техничка дрвна 

маса; 
3) шумско-стопанска единица-место викано; 

4) оддел-пододдел-Кп број; 
5) по испратница број; 
6) реден број; 
7) број на трупецот; 
8) должина во м.; 
9) пречник во см.; 
10) вид на дрво; 
11) квалитетни класи во м3  и тоа: F, L, I, II, III, 

Вкупно; 
12) јамско дрво м3; 
13) износ; 
14) преку лицето; 
15) примил. 
(3) Спецификацијата важи за државни и приватни 

шуми. 
 

Член 11 
Ознака на испратницата 

 
(1) Испратницата има единствен сериски број, се 

состои од четири еднообразни примероци во различна 
боја од кои: 

1) првиот примерок е во бела боја и се издава на 
странката; 

2) вториот примерок е во зелена боја за сметководс-
твото; 

3) третиот примерок е во жолта боја и се издава на 
превозникот за фактурирање; 

4) четвртиот примерок е во портокалова боја и 
останува на кочанот. 

(2) Испратницата се издава според образец што е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

Се смета дека дрвото не е снабдено со испратница 
во колку податоците внесени во неа не се совпаѓаат со 
товарот и средството со кое се врши преносот односно 
превозот, кога се пренесува односно превезува дрво 
кое не е жигосано според овој правилник или нејзината 
важност е измината. 

 
Член 13 

Преодни и завршни одредби 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на жиго-
сување и издавање испратница за исечено дрво 
(„Службен весник на РМ“ бр. 23/98 година). 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 09-12997/1 

5 септември 2007 година              Министер, 
       Скопје                                 Ацо Спасеноски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1464. 

Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 08.08.2007 година,  
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 
НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 
1. На Национална групација за осигурување Осигу-

рителна полиса АД Скопје се дава одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност по пат на при-
ватна понуда – втора емисија на 68.000 обични акции 
во износ од 680.000 евра односно 41.593.560 денари по 
средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето 
на одлуката за зголемување на основната главнина и на 
одлуката за издавање акции од втора емисија по пат на 
приватна понуда. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот, Одлуката бр. 02-2410 од 
10.04.2007 година за издавање акции од втора емисија 
по пат на приватна понуда донесена на ден 04.04.2007 
година и Одлуката бр. 02-2407 од 10.04.2007 година за 
зголемување на основната главнина на друштвото до-
несена на ден 04.04.2007 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголе-
мувањето на основната главнина во Трговскиот реги-
стар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

 
 Бр. 07-1884/7         Комисија за хартии од вредност 

8 септември 2007 година             Претседател, 
            Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1465. 

Врз основа на член 2, 9 и 27 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ОДОБ-
РЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 
1. Се одбива барањето на Акционерско градежно 

друштво АБ – Скопје за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна 

понуда – втора емисија на 2.000 обични акции во вку-
пен износ на емисијата 100.000 евра во денарска про-
тиввредност од 6.118.000 денари. 

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

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

 
 Бр. 07-2015/5          Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
            Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1466. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Мате 

Стојановски роден на ден 05.07.1977 година во Херне, 
СР Германија со ЕМБГ 0507977450176. 

2. Дозволата за работење на брокер на Мате Стоја-
новски се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Мате Стоја-
новски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2475/4           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
             Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1467. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Ангел 

Пејков роден на ден 04.07.1950 година во Скопје, со 
ЕМБГ 0407950450013. 

2. Дозволата за работење на брокер на Ангел Пеј-
ков се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Ангел Пејков  
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2476/4           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
              Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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1468. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Благој 

Митров роден на ден 03.01.1960 година во с. Теранци, 
Кочани со ЕМБГ 0301960493001. 

2. Дозволата за работење на брокер на Благој Ми-
тров се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Благој Ми-
тров престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2436/4           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
             Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1469. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Блаже 

Митревски роден на ден 10.02.1979 година во Скопје, 
со ЕМБГ 1002979450075. 

2. Дозволата за работење на брокер на Блаже Ми-
тревски се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Блаже Ми-
тревски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2442/4           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
              Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1470. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Тамара 

Анчева Крстева родена на ден 13.04.1975 година во Не-
готино, со ЕМБГ 1304975489003. 

2. Дозволата за работење на брокер на Тамара Ан-
чева Крстева се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Тамара Анче-
ва Крстева престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2322/7           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
             Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1471. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Крсте 

Шајноски роден на ден 03.08.1973 година во Охрид, со 
ЕМБГ 0308973450055. 

2. Дозволата за работење на брокер на Крсте Шај-
носки се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Крсте Шај-
носки престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2399/4           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
             Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1472. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Дание-

ла Новеска родена на ден 11.06.1983 година во Скопје, 
со ЕМБГ 11069834789014. 

2. Дозволата за работење на брокер на Даниела Но-
веска се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Даниела Но-
веска престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2322/6           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
             Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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1473. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Јанка 

Димитрова родена на ден 11.12.1960 година во Радо-
виш, со ЕМБГ 1112960469018. 

2. Дозволата за работење на брокер на Јанка Дими-
трова се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Јанка Дими-
трова престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2433/4           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
             Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1474. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Кате-

рина Нонкуловска родена на ден 24.05.1977 година во 
Скопје, со ЕМБГ 2405977455100. 

2. Дозволата за работење на брокер на Катерина 
Нонкуловска се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Катерина 
Нонкуловска престанува да важи и пред истекот на ро-
кот утврден во точка 2 на ова решение во случаите пред-
видени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2418/4           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
             Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1475. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокер на Габри-

ела Јовева родена на ден 05.02.1972 година во Скопје, 
со ЕМБГ 0502972455011. 

2. Дозволата за работење на брокер на Габриела Јо-
вева се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Габриела Јо-
вева престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
 Бр. 07-2477/4           Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
             Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1476. 

Врз основа на член 107 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕРСКА КУЌА 

 
1. Се дава дозвола за работење  на брокерската куќа 

ДИНЕВ БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул. „Наро-
ден фронт“ бр. 5, 1000 Скопје, Република Македонија. 

2. Брокерската куќа ДИНЕВ БРОКЕР АД Скопје, 
согласно со член 94, точки а), ѓ) и е) ќе ги врши след-
ниве работи: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- дејствување како покровител при котација и 
- инвестиционо советување. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
 Бр. 07-1996/13        Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
              Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1477. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 06.09.2007 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Ленин Прцу-

ловски, дипломиран економист од Скопје, со ЕМБГ 
0206965414026 за директор на Брокерската куќа ДИ-
НЕВ БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул. „Народен 
фронт“ бр. 5, 1000 Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Ленин Прцуловски 
за директор на Брокерската куќа ДИНЕВ БРОКЕР АД 
Скопје се дава за периодот од 4 (четири) години, сог-
ласно одлуката на Одборот на директори донесена на 
ден 21.06.2007 година, со која кандидатот е именуван 
за извршен член на Одборот на директори на Брокер-
ската куќа. 

3. Согласноста за именување на Ленин Прцуловски 
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на 
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ова решение биде разрешено од функцијата директор 
на Брокерската куќа ДИНЕВ БРОКЕР АД Скопје, со 
денот на одземање на согласноста за именување на ди-
ректор од страна на Комисијата за хартии од вредност, 
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. 07-1997/3          Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година             Претседател, 
              Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1478. 

Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии 
од вредност (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 95/2005 и бр. 25/2007), и член 16 од Законот 
за инвестиционите фондови (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 9/2000 и бр. 29/2007), Коми-
сијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
ден 06.09.2007 година донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА 
ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД И ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ИМО-
ТОТ ПО УДЕЛ ИЛИ АКЦИЈА НА ИНВЕСТИЦОНИОТ  

ФОНД 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со Правилникот за пресметување на нето вредноста 

на имотот на инвестициониот фонд и за пресметување 
на нето вредноста на имотот по удел или акција на ин-
вестицониот фонд се уредуваат процедурите и постап-
ката за утврдување на нето вредноста на имотот на ин-
вестиционите фондови, за определување на нето вред-
носта на неговиот имот, за определување на нето вред-
носта на единечниот удел кај отворениот фонд, однос-
но на нето вредноста по единечна акција кај затворени-
от фонд, како и за изготвувањето на извештајот за нето 
вредноста на имотот на фондот.  

 
Член 2 

За целите на овој правилник употребените термини 
го имаат следното значење: 

Отворен фонд - претставува посебен имот, без 
својство на правно лице, чии сопственици на докумен-
ти за удел имаат право на сразмерен дел во добивката 
во фондот и право да бараат откуп на документите за 
удел; 

Затворен фонд - е акционерско друштво, кое се ос-
нова за прибирање парични средства преку јавен повик 
за продавање на сопствени акции и вложување на тие 
средства во хартии од вредност; 

Друштво за управување со фондови - е акционер-
ско друштво чиј единствен предмет на работење е ос-
новање и управување со фондовите, во свое име и за 
сметка на сопствениците на документите за удели на 
отворените фондови и во име и за сметка на акционе-
рите на затворените фондови; 

Депозитна банка (банка чувар на имот) - е банка 
што ја избира друштвото за управување со фондови и 
која врз основа на договорот со друштвото за управу-
вање со фондови врши работи на чувар на имот, ја 
утврдува нето вредноста на имотот на фоднот, ја прес-

метува нето вредноста на имотот по удел или акција на 
инвестицониот фонд и врши други работи во соглас-
ност со Законот за инвестициони фондови; 

Имот - вкупните средства на фондот; 
Нето вредност на имотот на фондот - сума која се 

добива со одземање на вредноста на обврските на фон-
дот од вредноста на неговиот имот; 

Извештај за нето вредноста на имотот на фондот 
- извештај што депозитната банка (банката чувар на 
имот) го изготвува секој работен ден за отворениот 
фонд, односно еднаш месечно кај затворениот фонд кој 
е достапен до сите заинтересирани лица, а задолжител-
но се доставува до Комисијата за хартии од вредност; 

Ден на вреднување - е денот за кој се пресметува 
нето вредноста на имотот на фондот; 

Ден на пресметка - денот на кој што се пресметува 
нето вредноста на имотот на фондот. 

 
II. Утврдување на нето вредноста на имотот  

на фондот 
 

Член 3 
(1) Нето вредноста на имотот на фондот ја утврдува 

депозитната банка (банката чувар на имот) на тој начин 
што од вкупниот имот ќе ја одземе вредноста на вкуп-
ните обврски, користејќи ја методологијата утврдена со 
овој правилник. 

(2) Депозитната банка (банката чувар на имот)  тре-
ба секогаш да биде во можност да ја оправда проценка-
та на вредноста на средствата на инвестициониот фонд, 
врз основа на методологијата уредена со овој правил-
ник. 

(3) Депозитната банка (банката чувар на имот) ја 
чува целата евиденција и сите други информации кори-
стени за комплетирање на извршената проценка на 
средствата на инвестициониот фонд со кој управува и 
истите ги става на располагање, по барање на Комиси-
јата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Ко-
мисијата). 

 
Член 4 

(1) Имотот на инвестициониот фонд на денот на 
вреднување претставува збир на вредностите на сите 
видови средства кои со Законот се пропишани како 
дозволени вложувања и кои се во согласност со огра-
ничувањата за вложување на средствата на фондот.  

(2) Нето вредноста на имотот на инвестициониот 
фонд на денот на вреднување се пресметува врз основа 
на пазарните вредности на хартиите од вредност и де-
позитите во финансиските институции и други имотни 
вредности на фондот, со одбивање на обврските на 
фондот на истиот ден.  

(3) Обврските на инвестициониот фонд може да би-
дат обврски врз основа на купување и продавање на 
имотот на инвестициониот фонд, обврски кон друш-
твото за управување врз основа на надоместоци и обвр-
ски кон депозитната банка (банката чувар на имот) врз 
основа на надоместоци, и други обврски во согласност 
со Законот доклоку истите се предвидени во Проспе-
ктот и Статутот на инвестициониот фонд.   

 
Член 5 

(1) Нето вредноста на уделот кај отворениот фонд 
на денот на вреднување се утврдува со делење на де-
нарската нето вредност на имотот на фондот од тој ден 
во 16 часот и вкупниот број на удели на денот на кој се 
врши вреднувањето на неговиот имот. 
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(2) Денот на вреднување на имотот на фондот (т-1) 
е денот кој претходи на денот (т) во текот на кој се 
пресметува нето вредноста на имотот на фондот по 
удел или по акција на фондот. 

(3) Нето вредноста на имотот на фондот по удел 
или по акција на фондот се пресметува најдоцна до 14 
часот. 

(4) Вкупниот број на удели на отворениот инвести-
ционен фонд на денот на вреднување се пресметува со 
намалување на бројот на удели од претходниот ден на 
вреднување за бројот на удели кои отворениот фонд ги 
повлекува за лицата кои на денот на вреднување под-
неле барање за откуп и со тоа престанале да бидат има-
тели на удели во фондот, и со зголемување за бројот на 
удели кои отворениот фонд ги издава за лицата чии 
средства на денот на вреднување се евидентирани на 
сметката на фондот со цел купување на удели во фон-
дот, а се во согласност со условите во проспектот и 
статутот на фондот. Барањата за откуп на удели и упла-
тите по барања за купување на удели примени во текот 
на викенд и празник, друштвото ќе ги пресмета по нето 
вредност на имотот по удел на фондот од првиот сле-
ден работен ден.  

(5) Нето вредноста на акцијата кај затворениот 
фонд на денот на вреднување се утврдува на тој начин 
што денарската нето вредност на имотот на затворени-
от фонд ќе се подели со вкупниот број на акции на за-
творениот фонд издадени до денот на вреднување, 
вклучувајќи го и тој ден. 

(6) Нето вредноста на имотот на фондот се искажу-
ва во денари и во евра, по среден курс на НБРМ на де-
нот на пресметувањето. 

 
Член 6 

(1) Нето вредноста на имотот на фондот и нето 
вредноста на имотот по удел или по акција на фондот 
се пресметува за секој ден.   

(2) Нето вредноста на имотот на затворениот инве-
стиционен фонд во согласност со проспектот на фон-
дот, се пресметува најмалку едаш месечно. 

(3) Структурата на имотот на отворениот и на за-
творениот фонд и нејзината усогласеност со закон-
ската регулатива се утврдува на крајот на секој рабо-
тен ден. 

 
Член 7 

(1) Извештајот за нето вредноста на имотот на 
фондот, депозитната банка (банката чувар на имот) 
истиот ден го доставува во електронска фомра до 
Комисијата за хартии од вредност и до друштвото за 
управување со фондот, а на крајот на неделата сите 
извештаи за односната недела ги доставува и во пе-
чатена форма. 

(2) Извештајот за структурата на имотот на инве-
стициониот фонд и нејзината усогласеност, се доставу-
ва до Комисијата за хартии од вредност и до друштво-
то за управување со фондот еднаш месечно, на крајот 
на месецот. 

(3) Друштвото за управување со фондот е должно 
Извештајот за нето вредноста на имотот на фондот да 
им го направи достапен на сите заинтересирани 
странки на нивно барање на начинот и роковите како 
што се предвидени во статутот и проспектот на фон-
дот. 

(4) Друштвото за управување со фондот е должно 
Извештајот за нето вредноста на имотот на фондот да 
го објави на интернет страницата на друштвото. 

 
Член 8 

(1) Комисијата за хартии од вредност во секое вре-
ме може да изврши увид во правилноста и навремено-
ста во утврдувањето на нето вредноста на имотот на 
фондот. 

(2) Доколку Комисијата за хартии од вредност утвр-
ди неправилности во начинот и навременоста во утвр-
дувањето на нето вредноста на имотот на фондот таа 
може да преземе соодветни мерки утврдени во Законот 
за инвестициони фондови. 

 
III. Начин на утврдување на вредноста на средства-

та и обврските на фондот 
 

Член 9 
Сите средства и обврски на инвестициониот фонд 

се проценуваат согласно Меѓународните сметководс-
твени стандарди и Меѓународните стандарди за фи-
нансиско известување, објавени во Службен весник 
на Република Македонија и ажурирани на годишна 
основа. 

 
Почетно признавање, последователно мерење и пре-
станок на признавањето (депризнавање) на фи-

нансискиот имот и обврски 
 

Член 10 
(1) Методологија на вреднување на финанискиот 

имот и обврски на фондот се врши согласно Законот за 
инвестициони фондови, меѓународните сметководстве-
ни стандарди (во понатамошниот текст: МСС) и меѓу-
народните стандарди за финансиско известување (во 
понатамошниот текст: МСФИ) објавени во „Службен 
весник на Република Македонија“, водејќи сметка за 
обезбедување на еднаков третман спрема сите вложу-
вачи во фондот, независно од видот на фондот и специ-
фичностите на работењето на фондот.  

(2) Финанискиот имот и обврски на фондот почетно 
се признавааат по објективна вредност на трансакција-
та, односно по трошокот на стекнување кој во цената 
на поединечниот имот ги вклучува и трансакциските 
трошоци кои се поврзани со стекнувањето на имотот 
или обврската. Исклучок од наведеното е финансиски-
от имот кој се мери по објективна вредност а чии ефе-
кти се одразуваат на резултатите од работењето на 
фондот, при чие почетно признавање не се додаваат 
трансакциските трошоци.  

(3) Имотот кој е стекнат во странска валута се прес-
метува во денарска противвреност според средниот 
курс на НБРМ на денот на трансакцијата. Доколку ва-
лутата во која е стекнат имотот на е вклучена во курсе-
вите на НБРМ за пресметување се применуваат сред-
ните курсеви на националните централни банки за 
еврото, а вредноста изразена во евра се пресметува во 
денарска противвредност според средниот курс на 
НБРМ на истиот датум.  

 
Член 11 

(1) Последователно мерење на имотот и обврските 
на фондот се врши во зависност од видот на имотот и 
спроведената класификација во согласност со инвести-
ционата политика која е предвидена во проспектот и 
статутот на фондот.  
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(2) Последователно мерење на имотот и обврските 
на фондот деноминирани во странска валута се врши 
по средниот курс на НБРМ на денот на вреднување.  

 
Член 12 

(1) Купувањето и продавањето на финансиски ин-
струменти се вклучува во вреднувањето на имотот на 
фондот на денот на склучување на трансакцијата. 
Склучената трансакција за купување се признава во 
имотот на фондот според видот на инструмент со исто-
времено создавање на обврска за плаќање. На денот на 
склучување на трансакцијата за продажба, инструмен-
тот престанува да се признава (депризнавање) во имо-
тот на фондот, а почнува да се признава побарувањето 
од купувачот за склучената продажба.  

(2) Купувањето на хартии од вредност од примарни 
издавања се признава во активата на фондот како поба-
рување по основ на уплатени хартии од вредност на де-
нот на уплата на хартиите од вредност. Хартиите од 
вредност се признаваат во активата на фондот од денот 
на упис во акционерската книга во депозитарот на хар-
тии од вредност. 

(3) Трговските трансакции и обврските на фондот 
се евидентираат во деловните книги на фондот врз ос-
нова на уредни и веродостојни книговоднствени докази 
за вредноста на трансакцијата. 

(4) Побарувањата или обврските по основ на кама-
та, дивиденда, загуба или добивка која се однесува на 
финансискиот инструмент или негов составен дел кој е 
класифициран како финансиска обврска, по донесува-
њето на одлука и утврдувањето на правото на имателот 
за исплата на право (обврска) се искажуваат во вкупен 
износ во имотот или обврските на фондот.  

 
Финансиски имот кој се вреднува по објективна 

(фер) вредност 
 

Член 13 
(1) За сопственичките и долгорочни должнички 

хартии од вредност со кои се тргува во Република Ма-
кедонија, за објективна вредност на денот на вреднува-
ње на имотот на фондот се смета официјаната дневна 
просечна цена на определена хартија од вредност по-
стигната на регулиран пазар.   

 (2) За сопственичките хартии од вредност со кои 
се тргува во странство на пазарите на Европска Уни-
ја и ликвидните пазари на земјите членки на ОЕЦД, 
објективната вредност се дефинира врз основа на це-
ната на последната понуда на купување остварена 
тој ден на матичната берза на издавачот или берзата 
која е дефинирана како примарен извор на цената на 
предметната хартија од вредност, а цената е офици-
јално котирана/ регистрирана на финансиски - ин-
формациски сервис. За должничките хартии од вред-
ност со кои се тргува во странство на истите пазари, 
објективната вредност се пресметува по цена на пос-
ледната понуда на купување официјално котира-
на/регистрирана (вклучена) на финансиски - инфор-
мациски сервис.  

(3) Во случај на тргување на пазари надвор од 
Европската Унија и земјите членки на ОЕЦД, објектив-
ната вредност на сопственичките  и должничките хар-
тии од вредност се пресметува врз основа на просечни-
те цени на тргување остварени на денот на вреднување 
официјално котирани/регистрирани (вклучени) на фи-
нансиски - информациски сервис.  

(4) Во случај да отсуствува цената на известување-
то/потврдата или да отсуствува известување/потврда за 
склучена трансакција на денот на вреднување, обје-
ктивната вредност на стекнатата хартија од вредност се 
пресметува врз основа на последната цена на тргување 
од претходните денови, официјално котирани/реги-
стрирани (вклучени) на финансиски - информациски 
сервис.  

 
Член 14 

Краткорочните должнички хартии од вредност чиј 
што издавач е Република Македонија класифицирани 
како финансиски имот по објективна вредност се вред-
нуваат со примена на ефективна каматна стапка на 
принос до доспевање. 

 
Член 15 

(1) Сопственичките хартии од вредност кои коти-
раат на неактивен пазар и за кои 90 дена не се оства-
рени условите за вреднување на начин од член 13 на 
овој правилник, се вреднуваат со техниките за вред-
нување дефинирани во Меѓународниот сметководс-
твен стандард 39 (во понатамошниот текст МСС 39), а 
се однесуваат на користење на цената на најскореш-
ната пазарна трансакција  или на повикување на те-
ковната пазарна вредност на некој друг инструмент 
кој е суштински ист.   

(2) Во случај на тргување со сопственички хар-
тии од вредност чија цена не котира на активен па-
зар и за која се спороведуваат тестови на намалува-
ње на вредноста, почетно се признава по трошокот 
на стекнување, а последователното признавање се 
врши со примена на методот на вреднување од став 
1 на овој член. 

(3) Долгорочните должнични хартии од вредност за 
кои 30 дена не се остварени условите за вреднување на 
начинот од член 13 на овој Правилник, се вреднуваат 
со примена на методата на ефективна каматна стапка1 , 
со тоа што почетна вредност е последната објективна 
вредност на таа хартија од вредност утврдена на начин 
од член 13 од од овој правилник.  

(4) При повторното активирање на тргувањето и ис-
полнувањето на условите за вреднување од член 13 на 
овој Правилник, финансискиот имот ќе почне да се 
вреднува според начелата важечки во условите на не-
говата котација на пазарот.  

(5) Депозитната банка (банката чувар на имот) е 
должна на барање на Комисијата за хартии од вред-
ност, за секоја хартија од вредност да достави изве-
стување за поединечно применетите техники на вред-
нување.  

                                                                 
1 Ефективна каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната 
(дисконтирана) вредност на сите идни парични текови е еднаква 
на цената на должничката хартија од вредност (вклучувајќи ги 
сите трансакциони трошоци) и претставува интерна стапка на 
рентабилност на предметната должничка хартија од вредност. 
Ефективната каматна стапка се искажува годишно и се пресеме-
тува декурзивно со примена на методот на сложена камата.  При 
дисконтирање на идните парични текови се применува бројот на 
денови од условите (од проспектот) на предметната хартија од 
вредност, при што последниот ден на амортизација е еднаков на 
денот на доспевање на хартијата од вредност. Ефективната камат-
на стапка се искажува на 8 децимални места, со заокружување на 
последните децимали со примена на математичката метода на 
заокружување. 
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Финансиски имот кој се вреднува по амортизирана 
набавна вредност 

 
Член 16 

(1) Депозитите и вложувањата кои се чуваат до дос-
певање, како и должничките хартии од вредност чиј 
што издавач е Република Македонија кои друштвото ги 
класифицирало како вложувања кои се чуваат до дос-
певање, се вреднуваат по амортизирана набавна вред-
ност со примена на методата на ефективна каматна 
стапка остварена при секое почетно поединечно вло-
жување.  

(2) Во случај на продажба на дел од имотот кој се 
чува до доспевање или по промената на намерата на 
друштвото или промената на способноста да се чува 
до доспевање, целокупниот имот кој се чува до дос-
певање треба повторно да се мери по објективна 
вредност. Од датумот на настанување на случајот на 
делумна продажба или рекласификацијата во текот 
на наредните две финансиски години ниту една пре-
останата хартија од вредност не смее да се вреднува 
како финансиски имот кој се чува до доспевање. 
Исклучок од наведеното се случаите на продажба и 
рекласификација со карактеристиките кои ги опишу-
ва МСС 39.  

(3) Финансискиот имот кој се чува до доспевање во 
согласност со МСС 39, подлежи на проверка на тестот 
на намалуивање на вредност на имотот на секој датум 
на билансите.  

(4) Финансискиот имот класифициран како заеми и 
побарувања се вреднува по амортизирана набавна 
вредност, со примена на методата на ефективна камат-
на стапка.  

 
Термински купопродажби, спот и репо 

 трансакции 
 

Член 17 
(1) Терминските купопродажби (forward) дневно се 

вреднуваат по објективна вредност на начин што цени-
те на последната понуда на купување кои официјално 
котираат на финансиски информациски сервис, се при-
менуваат за терминската продажба, додека официјално 
котираните цени на последната понуда за продажба се 
применуваат за терминските купувања.  

(2) Девизните термински трансакции дневно се 
вреднуваат по објекктивна вредност со примена на 
единствените меѓубанкарски референтни понудувачки 
каматни стапки за одредена валута (Еурибор, Либор и 
сл.) која службено котира на финансиски информаци-
ски сервис. 

(3) Објективната вредност на спот трансакциите 
на денот на вреднување се утврдува со пресметка на 
разликата помеѓу договорениот курс и средниот 
курс на НБРМ на денот на вреднување на имотот на 
фондот.  

(4) Трансакциите за продажба на хартии од вред-
ност и повторното купување на истите на утврден ден 
во иднина (пасивен репо) се вреднуваат од датумот на 
подмирување така што инструментот кој е предмет на 
трансакција во имотот на фондот и понатаму се вред-
нува во согласност со правилата за тој вид на инстру-
мент додека обврската за примени парични средства 
во пасивата се вреднува со пресметување на пасивна 
камата.  

(5) Трансакциите за купување на хартии од вред-
ност и повторната продажба на истите на утврден ден 
во иднина (активен репо), се вреднуваат од датумот на 
подмирување како депозит до доспевање, со дневна 
пресметка на камата. 

(6) За терминските и опциските трансакции и дру-
гите деривативи за кои не е можно да се утврди пазар-
на цена, депозитната банка (банката чувар на имот) е 
обврзана да и достави на Комисијата за хартии од вред-
ност на проверка интерни процедури за вреднување на 
терминските договори и дрги деривативи. 

 
IV. Пресметка на надоместоците на друштвото за 
управување и на депозитната банка (банката чувар 

на имот) 
 

Член 18 
(1) Надоместоците на друштвото за управување и 

надоместоците на депозитната банка (банката чувар на 
имот) се пресметуваат согласно зачестеноста на вред-
нување на имотот на фондот од член 6 на овој Правил-
ник, на основицата која ја сочинува вкупниот имот на 
фондот намалена за износот на обврските на фондот 
врз основа на вложувања (финансиски обврски) за де-
нот на вреднување, а пресметаниот износ е на товар на 
имотот на фондот.   

(2) Надоместоците од ставот 1 на овој член се прес-
метуваат на утврдена основица со примена на поеди-
нечни коефициенти на годишните стапки на надомест 
во зависност од бројот на денови на вреднување. 

(3) Надоместоците кои се на товар на имотот на ин-
вестициониот фонд се исплаќаат еднаш месечно однос-
но во согласност со статутот и проспектот.  

 
V. Преодни и завршни одредби 

   
Член 19 

Составен дел на овој правилник се и Табелите при-
кажани во Анексот 1 и Анексот 2. 

 
Член 20 

Со донесувањето на овој правилник престанува да 
важи Правилникот на Комисијата за хартии од вред-
ност за пресметување на нето вредноста на имотот на 
фондот (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 85/2000). 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”.   

 
Член 22 

Овој правилник има правна важност до објавување 
во „Службен весник на Република Македонија“ на 
Правилник за пресметување на нето вредноста на имо-
тот на фондот кој ќе го донесе Комисијата за хартии од 
вредност врз основа на член 190 став 1 од Законот за 
хартии од вредност, но не повеќе од 90 дена од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
  Бр. 03-2583/1          Комисија за хартии од вредност 

6 септември 2007 година            Претседател, 
        Скопје              проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1479. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 36/07), 
член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на 
РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 
38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.09.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини              ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                       до 27,466 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 27,546 
- ЕУРОСУПЕР - 95            до 27,690 
- ЕУРОСУПЕР - 98            до 28,719 
   
б) Дизел гориво               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)               до 30,557 
- Д-Е III                до 31,183    
 
в) Масло за горење                ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)            до 31,166 
   
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 (М)                до 19,812 
- М-2                 до 19,790 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

  
а) Моторни бензини          ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)         до 66,50 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)     до 63,00 
- ЕУРОСУПЕР – 95         до 63,50 
- ЕУРОСУПЕР – 98         до 64,50 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)            до 55,00 
- Д-Е III             до 55,50 
 
в) Масло за горење           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)         до 45,00 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 (М)           до 24,027 
- М-2            до 24,001 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пони-
ски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски 
(4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела и 
да изнесуваат: 

 
  НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ)    66,00 65,50 65,00 
БМБ-91 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР) 62,50 62,00 61,50 
ЕУРОСУПЕР - 95 63,00 62,50 62,00 
ЕУРОСУПЕР - 98 64,00 63,50 63,00 
Д - ДИЗЕЛ 54,50 54,00 53,50 
Д-Е III 55,00 54,50 54,00 
 Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  44,50 44,00 43,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  
на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во 
земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)             0,150 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         0,080 
- ЕУРОСУПЕР – 95             0,080 
- ЕУРОСУПЕР – 98             0,080 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                 0,030 
- Д-Е III                 0,030 
 
в) Масло за горење            ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)               0,040 
 
г) Мазут                ден/кг 
- М-1 (М)                  0,050 
- М-2                  0,050 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)            25,040 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)             22,064 
- ЕУРОСУПЕР – 95            22,344 
- ЕУРОСУПЕР – 98            22,162 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)               12,323 
- Д-Е III                12,121 
 
в) Масло за горење                ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                   3,230 
 
г) Мазут                     ден/кг 
- М-1 (М)                      0,100 
- М-2                      0,100 
  

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодде-
лен нафтен дериват од секоја  ценовна група изнесуваат: 

 

НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

Ед. 
мерка 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
МБ - 96 (ПРЕ-
МИУМ)       ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ - 91  
(БЕЗОЛОВЕН  
РЕГУЛАР) 

ден/лит 3,200  
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

ЕУРОСУПЕР - 95 ден/лит 3,200  
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

ЕУРОСУПЕР - 98 ден/лит 3,200  
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

Д - ДИЗЕЛ ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-Е III                      ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М - 1 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 18.09.2007 година. 

 
         Бр. 02-1420/1            Претседател, 
17 септември 2007 година        Славе Ивановски, с.р. 

       Скопје 
___________ 

1480. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006 и 
36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17 сеп-
тември 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, му сe издава лиценца за вршење на енер-
гетската дејност трговија со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 02- 1423/1 

17 септември 2007 година                Претседател, 
        Скопје                             Славе Ивановски, с.р. 
  

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги РОУ И 

РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18, 1000 
Скопје, Република Македонија  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
17 септември 2007 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
    10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
17 септември 2017 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 20.10.1/07 
 
7. Број на деловниот субјект - 6237460 
 
8. Единствен даночен број - 4030007637960 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија или во 
странство, заради натамошна продажба на носителот 
на лиценца за снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните по-
трошувачи, други трговци или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија на носителот на лиценца за снаб-
дување на тарифни потрошувачи на големо и квалифи-
куваните потрошувачи во согласност со склучените до-
говори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во согласност со при-
менливата тарифа, пазарните правила, мрежните пра-
вила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за 
количините на електрична енергија кои се обврзал да 
ги испорача на квалификуваните потрошувачи и за из-
воз; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитетот и склучените до-
говори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на 
дејноста трговија со електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и за-
штита при работа; 

- ги почитува мрежните и пазарните правила и тех-
ничките нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на електрична 
енергија; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија во текот на из-
вештајната година, за секој месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

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

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија согласно купопродажните 
договори склучени со носителот на лиценцата за снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи на големо и квалификуваните потрошувачи, соглас-
но Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
1481. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006 и 
36/07), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17 септем-
ври 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРО-

ДЕН ГАС 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги  

РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ експорт-им-
порт, Скопје му сe издава лиценца за вршење на енер-
гетската дејност трговија со природен гас. 
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со при-
роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетската дејност трговија со природен гас“ 
кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
         Бр. 02-1426/1            Претседател, 
17 септември 2007 година        Славе Ивановски, с.р. 

       Скопје 
 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги  

РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ експорт-им-
порт, Скопје ул. „16-та Македонска Бригада“ бр. 18 
1000 Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со природен гас.  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
17 септември 2007 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
17 септември 2017 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
ПГ- 07.06.01/07 
 
7. Број на деловниот субјект – 6237460 
 
8. Единствен даночен број - 4030007637960 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  
Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца се смета купување природен гас заради ната-
мошна продажба на природниот гас на квалификувани-
те потрошувачи и на снабдувачите со природен гас на 
тарифните потрошувачи.  

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за набавка на природен гас од 
увоз, договори со операторите за пренос и дистрибуци-
ја за обезбедување на капацитети за пренос и дистри-
буција и системски услуги, како и договори со квали-
фикуваните потрошувачи и со снабдувачите со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со природен гас но-

сителот на лиценцата може да ја врши на целата тери-
торија на Република Македонија и странство. 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас на квалификуваните потрошувачи и на 
снабдувачите со природен гас на тарифните потрошу-
вачи во согласност со склучените договори; 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капа-
цитет и тарифни услуги во согласност со применливата 
тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пре-
нос и мрежните правила за дистрибуција, за количини-
те на природен гас кои се обврзал да ги испорача, 
освен ако квалификуваниот потрошувач купува прено-
сен и дистрибутивен капацитет на природен гас за свои 
потреби; 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 
ги исполнува условите за квалитет определени со склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трго-
вија со природен гас, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните 
правила, нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на природен гас; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во врска со вршење-
то на дејноста во претходната година (извештај на го-
дина).   

 
2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  
- набавки и продажби на природен гас во текот на 

извештајна година. 
2. Финансиски извештаии:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
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- други објаснувачки белешки подготвени во сог-
ласност со меѓународните сметководствени стандарди, 
и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

5. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

6. бизнис план за тековната година.  
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

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

- информации за количините на природен гас , сог-
ласно договорите за набавка и договорите за испорака 
на природен гас, склучени со извозникот на природни-
от гас, како и со  квалификуваните потрошувачи и/или 
со вршителите на дејноста снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- месечни извештаи за испорачани количини на 
природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел 
на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата,  во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

183. 
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и 

член 47, став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), како и врз основа на 
член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 62/06), Комисијата за за-
штита на конкуренцијата, преку Комисијата за прекр-
шочни работи во состав Розана Ванковска, Димитар 
Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи 
против А.Д. Македонски Телекомуникации Скопје, со 
седиште на ул. “Орце Николов” бб, 1000 Скопје и одго-
ворно лице А.С., заради сторен прекршок-злоупотреба 
на доминантна позиција, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата, со Ре-

шение бр. 07-296/3 од 28.12.2006 година утврди  А.Д. 
Македонски Телекомуникации Скопје, како оператор 
на пазарот за јавни фиксни говорни телефонски мрежи 
и услуги во Република Македонија има доминантна по-
зиција на овој пазар и истата ја злоупотребува на начин 
што, започнувајќи од 01.07.2006 година, во деталната 
месечна сметка за јавни телефонски услуги на своите 
претплатници им пресметува и наплатува посебен на-
домест за покривање на трошоците за подготовка на 
сметката на име манипулативен трошок во фиксен из-
нос од 6 денари за корисниците на минимален пакет, 
25 денари за резидентни корисници и 50 денари за биз-
нис корисници.  

2. Злоупотребата на доминантната позиција од точ-
ка 1 од ова решение претставува прекршок согласно 
член 47, став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

3.  Прекршокот од точка 2 од ова решение траел од 
01.07.2006 до 28.02.2007 година. 

4.  За сторениот прекршок од точка 1 од ова реше-
ние, на правното лице А.Д. Македонски Телекомуника-
ции Скопје му се изрекува прекршочна санкција во вид 
на глоба во износ од 140.863.048,оо денари, што прет-
ставува XXX од вредноста на вкупниот годишен при-
ход на претпријатието, остварен во деловната 2005 го-
дина, како година што и претходи на годината во која е 
сторен прекршокот од точка 2 на ова решение. 

5. Глобата од точка 4) од ова решение да се плати 
во рок од 30 дена од денот на доставувањето на ова ре-
шение на следната уплатна сметка: 84018205187 други 
парични казни со приходна шифра 722129 и програма 
00. Неплатената глоба или ненавремено платената гло-
ба, ќе се наплати по присилен пат. 

 
      Бр. 07-40/14     
22 јуни 2007 година                    Претседател, 

    Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р.  
___________ 

184. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), а постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од друштвото Imperial Tobacco Group 
PLC, Велика Британија, преку друштво за правни  ра-
боти МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје, Комисијата за за-
штита на конкуренцијата на седница одржана на ден  
21.08.2007 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу друш-

твото Imperial Tobacco Group PLC со седиште на PO 
Box 244, Upton Road, Bristol BS99 7UJ, Велика Брита-
нија и Altadis S.A. со седиште на C/Eloy Gonzalo 10, 
28010 Madrid, Шпанија, по основ на превземање на 
100% од акциите на Altadis S.A од страна на Imperial 
Tobacco Overseas Holdings (3), друштво кое е целосно и 
индиректно контролирано од Imperial Tobacco Group 
PLC и кое е основано за потребите на планираното 
стекнување, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците и е во согласност со одредбите на Законот.  

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 84017903161, при-
ходна шифра и програма 72231300 и при подигнување 
на решението да достави доказ за извршена уплата на 
административните такси. 

        
   Бр.07-340/4 

21 август 2007 година                      Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 

____________ 
185. 

Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и 
член 47, став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), како и врз основа на 
член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 62/06), Комисијата за за-
штита на конкуренцијата, преку Комисијата за прекр-
шочни работи во состав Розана Ванковска, Димитар 
Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи 
против БУТЕЛ Акционерско друштво за погребни и 
придружни активности-Скопје, со седиште на ул. “Бу-
телска” бб, 1000 Скопје и одговорно лице Д.Г., заради 
сторен прекршок-злоупотреба на доминантна позиција, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата, со Ре-

шение бр. 07-140/1 од 09.03.2007 година утврди дека 
правното лице БУТЕЛ Акционерско друштво за по-
гребни и придружни активности-Скопје (во поната-
мошниот текст: БУТЕЛ АД) со седиште на ул. “Бутел-
ска” бб, 1000 Скопје, со ЕМБС XXX, како единствено 
претпријатие на пазарот за вршењето на комуналната 
дејност-давање на погребни услуги на територијата на 
Град Скопје  ја злоупотребило својата доминантна по-
зиција на овој релевантен пазар на начин што: 

1.1. го условува склучувањето на договорите за вр-
шење погребна услуга со истовремена набавка на над-
гробен споменик од БУТЕЛ акционерско друштво за 
погребни и придружни активности - Скопје, односно 
од Акционерско друштво за изработка и продажба на 
споменици БУТЕЛ СПОМЕНИЦИ- претпријатие кое е 
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во сопственост на БУТЕЛ акционерско друштво за по-
гребни и придружни активности – Скопје што претста-
вува злоупотреба на доминантна позиција од член 14, 
став (2), точка 4) од Законот за заштита на конкуренци-
јата и 

1.2. применува различни услови при договарањето 
и наплатата на надоместокот кој на БУТЕЛ акционер-
ско друштво за погребни и придружни активности – 
Скопје му го плаќаат претпријатијата-корисници на ус-
лугата-одобрение за влез во гробиштата заради извр-
шување на градежни и придружни активности на бара-
ње на старател на гробно место, со што одредени ко-
рисници на оваа услуга се ставаат во понеповолна по-
зиција во однос на своите конкуренти, што претставува 
злоупотреба на доминантна позиција од член 14, став 
(2), точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата.  
Злоупотребите на доминантна позиција од точка 1.1 и 
1.2 од ова решение претставуваат прекршоци согласно 
член 47, став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

2. За сторениот прекршок од точка 1.1 од ова реше-
ние, на правното лице БУТЕЛ АД му се изрекува пре-
кршочна санкција во вид на глоба во износ од 
1.748.095,оо денари, што претставува ХХХ од вредно-
ста на вкупниот годишен приход на претпријатието, 
остварен во деловната 2005 година. 

3. За сторениот прекршок од точка 1.2 од ова реше-
ние, на правното лице БУТЕЛ АД му се изрекува пре-
кршочна санкција во вид на глоба во износ од 
874.047,оо денари, што претставува ХХХ од вредноста 
на вкупниот годишен приход на претпријатието, оства-
рен во деловната 2005 година. 

4. Глобите од точките 3) и 4) од ова решение да се 
платат во рок од 30 дена од денот на доставувањето на 
ова решение на следната уплатна сметка: 84017605187 
други парични казни со приходна шифра 722129 и про-
грама 00. Неплатената глоба или ненавремено платена-
та глоба, ќе се наплати по присилен пат. 

 
     Бр. 09-188/10 
28 јуни 2007 година                          Претседател, 

     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р.  
___________ 

186. 
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и 

член 47, став (1) и (3) од Законот за заштита на конку-
ренцијата („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), како и врз основа на член 
64 од Законот за прекршоците („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита 
на конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни 
работи во состав Розана Ванковска, Димитар Дими-
тровски и Валентина Николова, постапувајќи против 
БУТЕЛ Акционерско друштво за погребни и придруж-
ни активности-Скопје, со седиште на ул. “Бутелска” 
бб, 1000 Скопје и одговорно лице Д.Г., заради сторен 
прекршок-злоупотреба на доминантна позиција, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека Д. Г. со единствен матичен број 

XXX роден на ХХХ година, место на живеење ул. 
ХХХ, 1000 Скопје и државјанство на Република Маке-
донија, како одговорно лице во правното лице БУТЕЛ 
Акционерско друштво за погребни и придружни актив-
ности-Скопје (во понатамошниот текст: БУТЕЛ АД) 

сторил прекршок согласно член 47, став (3) од Законот 
за заштита на конкуренцијата по основ на сторена зло-
употреба од страна на  правното лице БУТЕЛ АД, на 
начин што  

1.1. БУТЕЛ АД го условува склучувањето на дого-
ворите за вршење погребна услуга со истовремена на-
бавка на надгробен споменик од БУТЕЛ акционерско 
друштво за погребни и придружни активности - Скоп-
је, односно од Акционерско друштво за изработка и 
продажба на споменици БУТЕЛ СПОМЕНИЦИ- прет-
пријатие кое е во сопственост на БУТЕЛ акционерско 
друштво за погребни и придружни активности – Скопје 
што претставува злоупотреба на доминантна позиција 
од член 14, став (2), точка 4) од Законот за заштита на 
конкуренцијата и 

1.2. применува различни услови при договарањето 
и наплатата на надоместокот кој на БУТЕЛ акционер-
ско друштво за погребни и придружни активности – 
Скопје му го плаќаат претпријатијата-корисници на ус-
лугата-одобрение за влез во гробиштата заради извр-
шување на градежни и придружни активности на бара-
ње на старател на гробно место, со што одредени ко-
рисници на оваа услуга се ставаат во понеповолна по-
зиција во однос на своите конкуренти, што претставува 
злоупотреба на доминантна позиција од член 14, став 
(2), точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата.   

2. На Д. Г. со единствен матичен број ХХХ, роден 
на ХХХ година, место на живеење  ХХХ, 1000 Скопје 
и државјанство на Република Македонија како одго-
ворно лице во правното лице БУТЕЛ АД, му се изреку-
ва прекршочна санкција во вид на глоба во износ од 
500 евра во денарска противвредност за прекршокот од 
точка 1.1 од ова решение. 

3. На Д. Г. со единствен матичен број ХХХ, роден 
на ХХХ година, место на живеење ХХХ, 1000 Скопје и 
државјанство на Република Македонија како одговорно 
лице во правното лице БУТЕЛ АД, му се изрекува пре-
кршочна санкција во вид на глоба во износ од 500 евра 
во денарска противвредност за прекршокот од точка 
1.2 од ова решение. 

4. Глобата од точките 2) и 3) да се плати во рок од 
30 дена од денот на доставувањето на ова решение на 
следната уплатна сметка: 84018005187 други парични 
казни со приходна шифра 722129 и програма 00. Неп-
латената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се 
наплати по присилен пат. 

  
Бр. 09-188/11 

28 јуни 2007 година                          Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

___________ 
187. 

Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и 
член 47, став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 04/05; 70/06 и 22/07), како и врз основа на 
член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 62/06), Комисијата за за-
штита на конкуренцијата, преку Комисијата за прекр-
шочни работи во состав Розана Ванковска, Димитар 
Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи 
против Aвто-мото друштво”Ѓорѓи Наумов”-Битола, со 
седиште на ул. “Арон Ароести” бб, 7000 Битола и одго-
ворно лице Ј.Л., заради сторен прекршок-директно фи-
ксирање на цени и злоупотреба на доминантна позици-
ја, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата, со Ре-

шение бр. 05-57/12 од 20.04.2007 година утврди дека 
правното лице Авто-мото друштво “Ѓорѓи Наумов”-Би-
тола со седиште на ул. “Арон Ароести” бб, 7000 Бито-
ла, ЕМБС XXX, и правното лице Здружение на возачи-
те “Сотир Наумовски”- Битола како конкуренти на па-
зарот за обезбедување на услуга за регистрација на мо-
торни возила преку изготвување на документи и мате-
ријали за регистрација на територијата на Oпштина Би-
тола и околината, сториле повреда на: 

1.1. одредбата од член 7 став (1) точка 1) од Законот 
за заштита на конкуренцијата на начин што се догово-
риле, почнувајќи од месец јануари 2004 година, ди-
ректно да ги фиксираат цените за услугата-регистраци-
ја на моторни возила  

1.2 одредбата од член 14 став (2) точка 1) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата на начин што ја злоу-
потребиле доминантната позиција која заеднички ја по-
седуваат на пазарот за обезбедување на услуга за реги-
страција на моторни возила преку изготвување на до-
кументи и материјали за регистрација на територијата 
на Oпштина Битола и околината, со тоа што на корис-
ниците на услугата-регистрација на моторни возила им 
наплаќаат дополнителен износ доколку донесат осигу-
рителна полиса, односно доколку истата не ја купат 
преку Авто-мото друштво “Ѓорѓи Наумов”-Битола од-
носно Здружението на возачите “Сотир Наумовски”-
Битола. 

2. Повредата на одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата  од точка 1.1 од ова решение претста-
вува прекршок согласно член 47 став (1) точка 1) од За-
конот за заштита на конкуренцијата додека повредата 
од точка 1.2 од ова решение претставува прекршок сог-
ласно член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита 
на конкуренцијата.  

3. За сторениот прекршок од точка 1.1 од ова реше-
ние, на правното лице Авто-мото друштво “Ѓорѓи Нау-
мов”-Битола му се изрекува прекршочна санкција во 
вид на глоба во износ од  254.149,оо денари, што прет-
ставува XXX од вредноста на вкупниот годишен при-
ход на претпријатието, остварен во деловната 2006 го-
дина. 

4. За сторениот прекршок од точка 1.2 од ова реше-
ние, на правното лице Авто-мото друштво “Ѓорѓи Нау-
мов”-Битола му се изрекува прекршочна санкција во 
вид на глоба во износ од 53.882,оо денари, што прет-
ставува XXX од вредноста на вкупниот годишен при-
ход на претпријатието, остварен во деловната 2006 го-
дина. 

5. Глобите од точките 3) и 4) од ова решение да се 
платат во рок од 30 дена од денот на доставувањето на 
ова решение на следната уплатна сметка: 84010305187 
други парични казни со приходна шифра 722129 и про-
грама 00. Неплатената глоба или ненавремено платена-
та глоба, ќе се наплати по присилен пат. 

    
     Бр. 09-227/13 
22 јуни 2007 година                          Претседател, 

    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р.   

188. 
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и 

член 47, став (1) и (3) од Законот за заштита на конку-
ренцијата („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), како и врз основа на член 
64 од Законот за прекршоците („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита 
на конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни 
работи во состав Розана Ванковска, Димитар Дими-
тровски и Валентина Николова, постапувајќи против 
Aвто-мото друштво ”Ѓорѓи Наумов”-Битола, со седи-
ште на ул. “Арон Ароести” бб, 7000 Битола и одговор-
но лице Ј.Л., заради сторен прекршок-директно фикси-
рање на цени и злоупотреба на доминантна позиција, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека Ј.Л. со единствен матичен број 

XXX, роден на XXX година, место на раѓање XXX, ме-
сто на живеење XXX 7000 Битола и државјанство на 
Република Македонија, како одговорно лице во прав-
ното лице Aвто-мото друштво ”Ѓорѓи Наумов”-Битола 
сторил прекршок согласно член 47, став (3) од Законот 
за заштита на конкуренцијата по основ на директно фи-
ксирање на цени и злоупотреба на доминантна позици-
ја од страна на правното лице Aвто-мото друштво 
”Ѓорѓи Наумов”-Битола на начин што Aвто-мото 
друштво ”Ѓорѓи Наумов”-Битола и Здружение на воза-
чите “Сотир Наумовски”- Битола како конкуренти на 
пазарот за обезбедување на услуга за регистрација на 
моторни возила преку изготвување на документи и ма-
теријали за регистрација на територијата на Oпштина 
Битола и околината, сториле повреда на: 

 1.1. oдредбата од член 7 став (1) точка 1) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата на начин што се до-
говориле, почнувајќи од месец јануари 2004 година, 
директно да ги фиксираат цените за услугата-регистра-
ција на моторни возила  

1.2. одредбата од член 14 став (2) точка 1) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата на начин што ја злоу-
потребиле доминантната позиција која заеднички ја по-
седуваат на пазарот за обезбедување на услуга за реги-
страција на моторни возила преку изготвување на до-
кументи и материјали за регистрација на територијата 
на Oпштина Битола и околината, со тоа што на корис-
ниците на услугата-регистрација на моторни возила им 
наплаќаат дополнителен износ доколку донесат осигу-
рителна полиса, односно доколку истата не ја купат 
преку Авто-мото друштво “Ѓорѓи Наумов”-Битола од-
носно Здружението на возачите “Сотир Наумовски”-
Битола. 

2. На Ј.Л., со единствен матичен број XXX, роден 
на XXX година, место на живеење XXX 7000 Битола и 
државјанство на Република Македонија како одговорно 
лице во правното лице Авто-мото друштво “Ѓорѓи Нау-
мов”-Битола, му се изрекува прекршочна санкција во 
вид на глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност за прекршокот од точка 1.1 од ова решение. 

3. На Ј.Л., со единствен матичен број XXX, роден 
на XXX година, место на живеење XXX 7000 Битола и 
државјанство на Република Македонија како одговорно 
лице во правното лице Авто-мото друштво “Ѓорѓи Нау-
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мов”-Битола, му се изрекува прекршочна санкција во 
вид на глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност за прекршокот од точка 1.2 од ова решение. 

4. Глобата од точките 2) и 3) да се плати во рок од 
30 дена од денот на доставувањето на ова решение на 
следната уплатна сметка: 84010305187 други парични 
казни со приходна шифра 722129 и програма 00. Неп-
латената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се 
наплати по присилен пат. 

 
Бр. 09-227/14 

22 јуни 2007 година                         Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

___________ 
189. 

Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 
и член 47, став (1) точка 1) и 2) од Законот за зашти-
та на конкуренцијата („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), како и врз 
основа на член 64 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
62/06), Комисијата за заштита на конкуренцијата, 
преку Комисијата за прекршочни работи во состав 
Розана Ванковска, Димитар Димитровски и Валенти-
на Николова, постапувајќи против Здружение на во-
зачите “Сотир Наумовски”- Битола, со седиште на 
ул. “Индустриска” бб, 7000 Битола и одговорно лице 
Н.Ј., заради сторен прекршок-директно фиксирање 
на цени и злоупотреба на доминантна позиција, го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата, со 

Решение бр. 05-57/12 од 20.04.2007 година утврди 
дека правното лице Здружение на возачите “Сотир 
Наумовски”- Битола со седиште на “Индустриска” 
бб, 7000 Битола, ЕМБС XXX и ЕДБ XXX, и правно-
то лице Авто-мото друштво “Ѓорѓи Наумов”-Битола 
како конкуренти на пазарот за обезбедување на ус-
луга за регистрација на моторни возила преку изго-
твување на документи и материјали за регистрација 
на територијата на Oпштина Битола и околината, 
сториле повреда на: 

1.1. одредбата од член 7 став (1) точка 1) од Законот 
за заштита на конкуренцијата на начин што се догово-
риле, почнувајќи од месец јануари 2004 година, ди-
ректно да ги фиксираат цените за услугата-регистраци-
ја на моторни возила  

1.2 одредбата од член 14 став (2) точка 1) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата на начин што ја 
злоупотребиле доминантната позиција која заеднички 
ја поседуваат на пазарот за обезбедување на услуга за 
регистрација на моторни возила преку изготвување на 
документи и материјали за регистрација на територи-
јата на Oпштина Битола и околината, со тоа што на 
корисниците на услугата-регистрација на моторни во-
зила им наплаќаат дополнителен износ доколку доне-
сат осигурителна полиса, односно доколку истата не 
ја купат преку Здружението на возачите “Сотир Нау-
мовски”-Битола односно Авто-мото друштво “Ѓорѓи 
Наумов”-Битола. 

2. Повредата на одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата  од точка 1.1 од ова решение претста-
вува прекршок согласно член 47 став (1) точка 1) од За-
конот за заштита на конкуренцијата додека повредата 
од точка 1.2 од ова решение претставува прекршок сог-
ласно член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита 
на конкуренцијата.  

3. За сторениот прекршок од точка 1.1 од ова реше-
ние, на правното лице Здружение на возачи “Сотир На-
умовски”-Битола му се изрекува прекршочна санкција 
во вид на глоба во износ од 252.403,оо денари, што 
претставува XXX од вредноста на вкупниот годишен 
приход на претпријатието, остварен во деловната 2006 
година. 

4. За сторениот прекршок од точка 1.2 од ова реше-
ние, на правното лице Здружение на возачи “Сотир На-
умовски”-Битола му се изрекува прекршочна санкција 
во вид на глоба во износ од 62.213,оо денари, што 
претставува XXX од вредноста на вкупниот годишен 
приход на претпријатието, остварен во деловната 2006 
година. 

5. Глобите од точките 3) и 4) од ова решение да се 
платат во рок од 30 дена од денот на доставувањето на 
ова решение на следната уплатна сметка: 84010305187 
други парични казни со приходна шифра 722129 и про-
грама 00. Неплатената глоба или ненавремено платена-
та глоба, ќе се наплати по присилен пат. 

  
      Бр. 09-227/15 
22 јуни 2007 година                          Претседател, 

    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 
___________ 

190. 
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и 

член 47, став (1) и (3) од Законот за заштита на конку-
ренцијата („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 04/05; 70/06 и 22/07), како и врз основа на член 
64 од Законот за прекршоците („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита 
на конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни 
работи во состав Розана Ванковска, Димитар Дими-
тровски и Валентина Николова, постапувајќи против 
Здружение на возачите “Сотир Наумовски”- Битола, со 
седиште на ул. “Индустриска” бб, 7000 Битола и одго-
ворно лице Н.Ј., заради сторен прекршок-директно фи-
ксирање на цени и злоупотреба на доминантна позици-
ја, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека Н.J. со единствен матичен број 

XXX, роден на XXX година, место на живеење XXX 
7000 Битола и државјанство на Република Македонија, 
како одговорно лице во правното лице Здружение на 
возачи “Сотир Наумовски”- Битола сторил прекршок 
согласно член 47, став (3) од Законот за заштита на 
конкуренцијата по основ на директно фиксирање на 
цени и злоупотреба на доминантна позиција од страна 
на правното лице Здружение на возачите “Сотир Нау-
мовски”- Битола, на начин што Здружение на возачите 
“Сотир Наумовски”- Битола и Aвто-мото друштво 
”Ѓорѓи Наумов”-Битола како конкуренти на пазарот за 
обезбедување на услуга за регистрација на моторни во-
зила преку изготвување на документи и материјали за 
регистрација на територијата на Oпштина Битола и 
околината, сториле повреда на: 
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1.1. oдредбата од член 7 став (1) точка 1) од Законот 
за заштита на конкуренцијата на начин што се догово-
риле, почнувајќи од месец јануари 2004 година, ди-
ректно да ги фиксираат цените за услугата-регистраци-
ја на моторни возила;  

1.2. одредбата од член 14 став (2) точка 1) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата на начин што ја злоу-
потребиле доминантната позиција која заеднички ја по-
седуваат на пазарот за обезбедување на услуга за реги-
страција на моторни возила преку изготвување на до-
кументи и материјали за регистрација на територијата 
на Oпштина Битола и околината, со тоа што на корис-
ниците на услугата-регистрација на моторни возила им 
наплаќаат дополнителен износ доколку донесат осигу-
рителна полиса, односно доколку истата не ја купат 
преку Здружението на возачите “Сотир Наумовски”-
Битола односно Авто-мото друштво “Ѓорѓи Наумов”-
Битола. 

2. На Н.Ј. со единствен матичен број XXX, роден на 
XXX година, место на живеење XXX 7000 Битола и др-
жавјанство на Република Македонија како одговорно 
лице во правното лице Здружение на возачи “Сотир 
Наумовски”-Битола, му се изрекува прекршочна санк-
ција во вид на глоба во износ од 500 евра во денарска 
противвредност за прекршокот од точка 1.1 од ова ре-
шение. 

3. На Н.Ј. со единствен матичен број XXX, роден на 
XXX година, место на живеење XXX 7000 Битола и др-
жавјанство на Република Македонија како одговорно 
лице во правното лице Здружение на возачи “Сотир 
Наумовски”-Битола, му се изрекува прекршочна санк-
ција во вид на глоба во износ од 500 евра во денарска 
противвредност за прекршокот од точка 1.2 од ова ре-
шение. 

4. Глобата од точките 2) и 3) да се плати во рок од 
30 дена од денот на доставувањето на ова решение на 
следната уплатна сметка: 84010305187 други парични 
казни со приходна шифра 722129 и програма 00. Неп-
латената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се 
наплати по присилен пат. 

  
      Бр.09-227/16 
22 јуни 2007 година                          Претседател, 

    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на  конкуренцијата (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и бр. 
22/07) и член 205 од Законот за општата управна по-
стапка (“Службен весник на Република Македонија„ 
бр.38/05), постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од претпријатијата Milestone ehf. 
Sudurlandsbraut 12, 108, Reykjavik, Iceland  и г-дин Бла-
гој Механџиски од Скопје, сопственик на ЗЕГИН ТИН 
ДООЕЛ Скопје, Комисијата за заштита на конкуренци-
јата на седница одржана на ден 22.06.2007 година, го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Milestone ehf. Регистрирана фирма од Ис-
ланд со деловно седиште на адреса - Sudurlandsbraut 
12, 108, Reykjavik, Iceland  и Друштво за производство, 
трговија и услуги ЗЕГИН ТИН ДООЕЛ Скопје со де-
ловно седиште на адреса ул. Народен фронт бр. 5/3-1 
Скопје – Центар по основ на купување на удели, иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжуваат подносителите на известувањето 
за концентрација да  платат административна такса за 
известување за концентрација во износ од  6000,оо ден. 
и за Решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) кој треба 
да се плати во рок од 8 (осум) дена од приемот на Ре-
шението на сметка на Буџетот на Република Македони-
ја бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, 
приходна шифра и програма 72231300. 

 
      Бр.07-286/3 
22 јуни 2007 година                          Претседател, 

   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 
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