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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1648. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија,  на седницата одржана на 
10.09.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВА-
ЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

БЕЗ НАДОМЕСТОК  
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

давање согласност на Договорот за давање моторно во-
зило на трајно користење без надоместок број 19-
2444/1 од 1.06.2006 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 71/06. 

2. Министерството за транспорт и врски да спроведе 
постапка за спогодбено раскинување на Договорот склу-
чен врз основа на Одлуката од точка 1 на оваа одлука. 

3. Доколку Договорот од точка 2 на оваа одлука не 
се раскине спогодбено да се покрене постапка за пони-
штување на Договорот од страна на Јавниот правобра-
нител на Република Македонија. 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
     Бр. 19-4237/1                  Претседател на Владата 

10 септември 2006 година     на Република Македонија, 
                Скопје                        Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1649. 

Врз основа на член 55, а во врска со член 54 став 2 
од Законот за користење и располагање со стварите на 
државните органи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија,  
на седницата одржана на 10.09.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВА-
ЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  

БЕЗ НАДОМЕСТОК  
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

давање согласност на Договорот за давање моторно во-
зило на трајно користење без надоместок број 19-
3383/1 од 25.07.2006 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 87/06. 

С О Д Р Ж И Н А
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2. Министерството за транспорт и врски да спро-
веде постапка за спогодбено раскинување на Догово-
рот склучен врз основа на Одлуката од точка 1 на 
оваа одлука. 

3. Доколку Договорот од точка 2 на оваа одлука не 
се раскине спогодбено да се покрене постапка за пони-
штување на Договорот од страна на Јавниот правобра-
нител на Република Македонија. 

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

 
     Бр. 19-4238/1                  Претседател на Владата 

10 септември 2006 година     на Република Македонија, 
                Скопје                        Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1650. 

Врз основа на член 253 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), а во врска со член 52 став 1 од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.  63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 
31/03, 85/03 и 96/2004), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на 04.09.2006 година, го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕМИСИЈА  

НА АКЦИИ 
 
1. Се дава согласност на Силекс Банка АД Скопје за 

продолжување на рокот за реализација на дванаесетта-
та емисија на акции, одобрена со Решение на Комиси-
јата за хартии од вредност број 07-187/4 од 06.02.2006 
година, за три месеци, заклучно со 02.12.2006 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продол-
жувањето на рокот за реализација на дванаесеттата 
емисија на акции во најмалку еден дневен весник вед-
наш по приемот на ова решение. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 07-187/9             Комисија за хартии од вредност 

4 септември 2006 година                Претседател, 
       Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1651. 

Врз основа на член 43 од Законот за преземање на 
акционерските друштва („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 04/2002 и бр. 37/2002), Комисијата 
за хартии од вредност, на  ден 04.09.2006 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на 

обичните акции издадени од “Факом“, увоз-извоз Скопје 
дадена од REPRO ONE LIMITED B.V.I., Road Town, 
Pasea Estate, Tortola, British Virgin Islands застапуван од 
лицето Минчо Јорданов и Иван Цветковски од Скопје. 

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

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 
4. Решението ќе се објави во “Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
 Бр. 07-1261/20        Комисија за хартии од вредност 

4 септември 2006 година                 Претседател, 
       Скопје             проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  

___________ 
1652. 

вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 04.09.2006 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Викто-

рија Трајчова Недановска, родена на 21.07.1966 година 
во Кочани со ЕМБГ 2107966455132. 

2. Дозволата за работење на брокер на Викторија 
Трајчова Недановска се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Викторија Трај-
чова Недановска 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. 07-1696/5                         Комисија за хартии од вредност 

4 септември 2006 година                                   Претседател, 
       Скопје                             проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  

___________ 
1653. 

Врз основа на член 249 и член 107 од Законот за 
хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 04.09.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава дозвола за работење на брокерската 

куќа Иново Брокер АД Скопје, со седиште на бул. 
“Партизански одреди“ бр. 8, 1000 Скопје, Република 
Македонија. 

2. Согласно член 94, точки а), в), ѓ) и е) и член 99, 
алинеја 2 од Законот за хартии од вредност, брокерска-
та куќа Иново Брокер АД Скопје ќе ги врши следните 
видови услуги со хартии од вредност: 

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

- управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент;  

- дејствување како покровител при котација и 
- инвестиционо советување. 
3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 07-2181/8 од 26.12.2005 година 
(“Службен весник на РМ“ бр. 7/2006). 

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

 
Бр. 08-1717/3           Комисија за хартии од вредност 

4 септември 2006 година                  Претседател, 
     Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1654. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06) и член 21 
од Правилникот за начин и услови за регулирање на 
цени за топлинска енергија за греење („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/06), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14 септември 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТ-
РИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  

НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ 
 
1. Просечната цена на производство, дистрибуција и 

снабдување со топлинска енергија за греење за регули-
раниот период што ја испорачува Скопје Север АД -  
Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на ди-
стрибутивната мрежа се утврдува да изнесува: 

- за периодот од 15 септември до 31 декември 2006 
година, 3,0735 денари за киловат час, 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 го-
дина, 3,1359 денари за киловат час, и 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2008 го-
дина, 3,1184 денари за киловат час. 

2. Се задолжува Скопје Север АД - Скопје во сог-
ласност со просечните цени утврдени во точка 1. на 
оваа одлука, да ги утврди цените на топлинската енер-
гија за греење по групи на корисници согласно приме-
нуваниот тарифен систем и да ги достави до Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
заради одобрување и објавување во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 15 септември 2006 година. 

 
    Бр. 02-1289/1                      Претседател, 

14 септември 2006 година          Славе Ивановски, с.р. 
          Скопје 

___________ 
1655. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06) и член 21 
од Правилникот за начин и услови за регулирање на 
цени за топлинска енергија за греење („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/06), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14 септември 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТ-
РИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  
НА ТОПЛИФИКАЦИЈА БИТОЛА ДОО СКОПЈЕ 

 
1. Просечната цена на производство, дистрибуција и 

снабдување со топлинска енергија за греење за регули-
раниот период што ја испорачува Топлификација Битола 
ДОО Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на 
дистрибутивната мрежа се утврдува да изнесува: 

- за периодот од 15 септември до 31 декември 2006 
година, 2,6669 денари за киловат час, 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 го-
дина, 2,7857 денари за киловат час, и 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2008 го-
дина, 2,8090 денари за киловат час. 

2. Се задолжува Топлификација Битола ДОО Скоп-
је во согласност со просечните цени утврдени во точка 
1. на оваа одлука, да ги утврди цените на топлинската 
енергија за греење по групи на корисници согласно 
применуваниот тарифен систем и да ги достави до Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија, заради одобрување и објавување во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 15 септември 2006 година. 

 
   Бр. 02-1286/1                       Претседател, 

14 септември 2006 година          Славе Ивановски, с.р. 
        Скопје 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1656. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Штука - Општи-
на Босилово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Штука, установен 
според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-6894/1                                 Директор, 

13 септември 2006 година      Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

_______________________________________________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 

Врз основа на член 17 од Законот за данок на доби-
вка – пречистен текст („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/2006) и член 41 став 1 од Законот за 
персоналниот данок на доход – пречистен текст („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 74/2006), Др-
жавниот завод за статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ-
ТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2006 ГОДИНА 

- ПРЕТХОДНИ ПОДАТОЦИ - 
 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производители на индустриски производи во август  
2006 година во однос на јули 2006 година е -0.003. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.049. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи во август 2006 година 
во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува 0.046. 

               Директор, 
              м-р Благица Новковска, с.р. 



Стр. 4 - Бр. 98 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 септември 2006 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони:  +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


