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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2131.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19.08.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

29 август 2008

Бр. 19-3969/1
19 август 2008 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 108 - Стр. 3

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 4 - Бр. 108

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2132.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.08.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА
НАБАВКА ЗА УСЛУГА ЗА ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ГАСОВОДЕН СИСТЕМ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИДЕЕН ПРОЕКТ
1. Министерството за транспорт и врски се задолжува да спроведе постапка со објавување на оглас за
доделување на договор за јавна набавка на услуга, согласно Законот за јавни набавки заради изработка на
Физибилити студија за гасоводен систем во Република
Македонија со идеен проект со која ќе се дефинираат
стратешките услови и фазите за временска реализација
на гасоводниот систем во Република Македонија, во
која ќе бидат вклучени и соодветни приоритетни правци. Огласот да биде објавен и во меѓународно гласило.
2. Физибилити студијата и идејниот проект треба
да ги утврдат трасите на магистралните гасоводи кои
треба да послужат за евалуација на можните варијанти за изградба на магистралните гасоводи на територијата на Република Македонија, во однос на референтната постоечка состојба на гасоводниот систем,
регионалните услови, развојните планови на државата, трендовите на развој на гасниот систем во Југоисточна Европа и пошироко, развојните планови на соседните држави, развојните планови на земјите од каде потекнува гасот и сите други елементи кои може
да влијаат врз идниот развој на гасоводниот систем во
Република Македонија.
3. Дел од средствата за изработка на Физибилити
студијата за гасоводен систем во Република Македонија со идеен проект се обезбедени во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2008 година, а останатите средства потребни за набавката да се обезбедат
во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за
2009 година.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-4124/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.
__________

2133.
Врз основа на член 72 став 2 и 4 и член 73 став 1 од
Законот за концесии и други видови на јавно приватно
партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/08) и член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 29.08.2008 година, донесе

29 август 2008

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА КОНЦЕСИОНЕР ВО ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА АЕРОДРОМИТЕ „АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“ – СКОПЈЕ И
„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД И ИЗГРАДБА НА
НОВ КАРГО-АЕРОДРОМ ВО ШТИП
Член 1
Владата на Република Македонија ја избира за концесионер компанијата TAV (Tepe Akfen Vision)
AIRPORTS HOLDING со седиште на следната адреса:
Istanbul Ataturk Airport, International Terminal, 34149
Yesilkoy Istanbul, Turkey.
Член 2
Предмет на концесијата е градба, реконструкција и
користење на аеродромот „Александар Велики“ –
Скопје, аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид и изградба на нов карго-аеродром во Штип.
Член 3
Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија, како концендент, од една страна и
TAV, како концесионер, од друга страна, ќе се потпише во рок од 14 дена од денот на приемот на оваа одлука од страна на концесионерот.
Член 4
Се овластува министерот за транспорт и врски да го
потпише Договорот за концесија, со избраниот концесионер од член 1 од оваа одлука.
Член 5
Се овластува Министерството за транспорт и врски
да врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализацијата на
Договорот за концесија.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4340/1
29 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_____________

2134.
Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16
став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2008
година, донесе

29 август 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари бр. 19-101/1 од 12 јануари
2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/06), во членот 1 алинеја 2, по зборовите:
„Државниот завод за геодетски работи – Одделение за
премер и катастар – Струмица“, се додаваат зборовите:
„освен земјиште во вкупна површина од 5.585 м2 на
која се лоцирани следните објекти: базен, летна бавча,
бифе и куглана, асфалтиран терен за игралишта и земјени игралишта за тенис.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-4341/1
29 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
2135.
Врз основа на член 74 став 1 тoчкa 6 од Законот за
внатрешни работи („Службен весник на Република
Mакедонија” бр.19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003, 19/2004,
51/2005 и 84/2008), министерот за внатрешни работи
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗA ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НA РEШЕНИЕТО ЗA ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ
УПОТРЕБУВААТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
I. Во Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи
(„Службен весник на Република Mакедонија” бр.30/95,
28/98, 97/2000, 09/2004, 40/2007, 116/2007, 119/2007 и
133/2007), во делот I, точките 28, 29 и 31 се менуваат и
гласат:
,,28.Пасош за странец...................... 1.500,00 денари“
,,29.Дозвола за постојан престој ....... 190,00 денари“
,,31.Дозвола за привремен престој ....190,00 денари“
По точката 31 се додаваат три нови точки 31-a, 31-б
и 31-в кои гласат:
,,31-а.Патна исправа за признаен бегалец....... 200,00
денари“
,,31-б.Лична карта за лице под хуманитарна заштита....................................................................50,00 денари“
,,31-в.Лична карта за признаен бегалец..............50,00
денари“
II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Mакедонија”.
Бр. 13.1-52366/1
25 август 2008 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Бр. 108 - Стр. 5

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2136.
Врз основа на член 21 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.
53/05, 81/05 и 24/07), министерот за животна средина и
просторно планирање, во согласност со министерот за
здравство, министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство и министерот за економија, донесе
Н А Р Е Д Б А
ЗА ЗАБРАНА ЗА СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА КЕСИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ ИЗРАБОТЕНИ ОД
ПЛАСТИЧНИ МАСИ ВО ПРОДАВНИЦИ, ДЕЛОВНИ
ПРОСТОРИИ И ПАЗАРИ КАДЕ ШТО СЕ ВРШИ
ТРГОВИЈА НА МАЛО НА ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА И
СИТНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОПШТА ПОТРОШУВАЧКА
Член 1
Со цел да се запази јавниот интерес во управувањето со отпадот, како и заради заштита на животната средина преку намалување на создавање на отпад од кеси
изработени од пластични маси се забранува ставање во
употреба на кеси за транспорт на стоки изработени од
пластични маси во продавници, деловни простории и
пазари каде што се врши трговија на мало на производи за храна и ситни производи за општа потрошувачка
(козметички производи, цигари, канцелариски материјал и сл ).
Член 2
По исклучок од член 1 на оваа наредба, управителите на продавници, деловни простории и пазари каде
што се врши трговија на мало на производи за храна и
ситни производи за општа потрошувачка (козметички
производи, цигари, канцелариски материјал и сл ) може да стават во употребува кеси за транспорт на стоки
изработени од пластични маси кои имаат носивост поголема од 5 килограми на сметка на купувачот.
Член 3
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 01 јануари 2009 година.
Бр. 02-5510/1
20 август 2008 година
Скопје
Министер за животна
средина и просторно
планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.

Министер за економија,
Фатмир Бесими, с.р.

Министер за здравство,
д-р Бујар Османи, с.р.

Министер за земјоделство
шумарство и водостопнаство,
Ацо Спасеноски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 108

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
2137.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Петар
Трпевски роден на ден 20.11.1980 година во Гостивар.
2. Дозволата за работење на брокер на Петар Трпевски се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Петар Трпевски 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 донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-2818/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_____________
2138.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Благоја
Станоевски роден на ден 07.09.1984 година.
2. Дозволата за работење на брокер на Благоја Станоевски се дава за период од пет години од денот на
издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Благоја Станоевски 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 донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-2819/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
____________
2139.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното

29 август 2008

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Слободанка Аспровска родена на ден 05.05.1981 година во
Штип.
2. Дозволата за работење на брокер на Слободанка
Аспровска се дава за период од пет години од денот на
издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Слободанка
Аспровска 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 донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-2820/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
______________
2140.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Наташа
Томоска родена на ден 23.06.1983 година во Скопје.
2. Дозволата за работење на брокер на Наташа Томоска се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Наташа Томоска 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 донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-2855/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_____________
2141.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 20-08-2008 година го донесе следното

29 август 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 108 - Стр. 7

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Даринка Дамјановиќ родена на ден 26.07.1974 година во
Скопје.
2. Дозволата за работење на брокер на Даринка
Дамјановиќ се дава за период од пет години од денот
на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Даринка
Дамјановиќ 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 донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Гордана Гоџо родена на ден 04.08.1975 година во Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Гордана Гоџо се дава за период од пет години
од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Гордана Гоџо престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од
вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 07-2965/6
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
____________
2142.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008
година го донесе следното

Бр. 07-2961/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
____________
2144.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008
година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Александар Манев роден на ден 13.11.1978
година во Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Александар Манев се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Александар Манев престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии
од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Димче Лазаревски роден на ден 29.05.1979
година во Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Димче Лазаревски се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Димче Лазаревски престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии
од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 07-2959/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
____________
2143.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008
година го донесе следното

Бр. 07-2960/4
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
Скопје
____________
2145.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008
година го донесе следното

Стр. 8 - Бр. 108

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

29 август 2008

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Зоран Мајнов роден на ден 29.04.1976 година во Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Зоран Мајнов се дава за период од пет години
од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Зоран Мајнов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од
вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Горан Марковски роден на ден 10.10.1975
година во Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Горан Марковски се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Горан Марковски престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии
од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3002/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
______________
2146.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008
година го донесе следното

Бр. 07-3009/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_____________
2148.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008
година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Димче Панов роден на ден 23.02.1976 година во Велес.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Димче Панов се дава за период од пет години од
денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Димче Панов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од
вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Леонид Дечев роден на ден 19.04.1970 година во Велес.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Леонид Дечев се дава за период од пет години
од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Леонид Дечев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од
вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3003/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
____________
2147.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008
година го донесе следното

Бр. 07-3250/5
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_____________
2149.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008
година го донесе следното

29 август 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Сашо Дракуловски роден на ден
17.04.1980 година во Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Сашо Дракуловски се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Сашо Дракуловски престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии
од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-3361/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_____________
2150.
Врз основа на член 47 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр.95/05, 25/07 и 07/2008), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
1. Се дава времена согласност за именување на Даринка Дамјановиќ, Дипломиран правник од Скопје, за
вршител на должност директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје со седиште на
ул. Кузман Јосифовски-Питу бр.1, Скопје.
2. Согласноста за именување на Даринка Дамјановиќ, за вршител на должност директор на Централниот
депозитар за хартии од вредност АД Скопје се дава за
период од 30 (триесет) работни дена, согласно одлуката на Одборот на Директори на Централниот депозитар
за хартии од вредност АД Скопје број 02 - 6199/1 од
15-07-2008 година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и истото ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 08-2965/7
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
_____________
2151.
Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 91
и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005,
25/2007 и 7/2008)), Комисијата за хартии од вредност
на седницата одржана на 20.08. 2008 година донесе

Бр. 108 - Стр. 9

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА И РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
БЕРЗА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 119/2006)
Член 1
Со Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза (во понатамошниот
текст: Правилник) во член 7 од Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза зборовите:,, на крајот од месецот, за кој се
однесува извештајот,, се заменуваат со зборовите:,, најдоцна до 7-миот ден во тековниот за предходниот ден“.
Член 2
Со Правилникот се менува членот 8 став 1 алинеја
3 и гласи:
3. Остварен вкупен приход по тарифник на берза по
видови работи кои ги извршува, согласно регистрацијата од Централниот регистар и решението за дозволата
за работа на берза, издадено од Комисијата и тоа:
3.1. Остварени приходи од надоместоци за котација
на хартии од вредност;
3.2. Остварени приходи од надоместоци за членство
на берза;
3.3. Остварени приходи од надоместоци за тргување со акции;
3.4. Остварени приходи од надоместоци за тргување со обврзници;
3.5. Остварени приходи од надоместоци за тргување со краткорочни хартии од вредност;
3.6. Остварени приходи од надоместоци за блок
трансакции;
3.7. Остварени приходи од надоместоци за јавна
берзанска аукција;
3.8. Остварени приходи од надоместоци за ревидирање на берзански трансакции;
3.9. Остварени приходи од надоместоци за поништување на берзански трансакции;
3.10. Остварени приходи од надоместоци за објавување на податоци преку Веб-страницата на берзата,
согласно закон;
3.11. Остварени приходи од надоместоци за дистрибуција на берзански информации;
3.11.1 Остварени приходи од надоместоци за берзански информации што се дистрибуираат во реално
време, со право на редистрибуција;
3.11.2. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат во реално
време,без право на редистрибуција;
3.11.3. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат со задоцнување од најмалку 10 минути;
3.11.4. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат на крајот на
трговскиот ден и
3.11.5. Остварени приходи од надоместоци од други берзански трансакции.
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Член 3
Со донесувањето на овој правилник престанува да
важи Правилникот од времен карактер за изменување и
дополнување на Правилникот за содржина и рокови за
поднесување извештаи за работењето на берза број 03 2132/2 од 09.06.2008 година („Службен весник на РМ“
број 75/2008).
Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува
со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03-3398/1
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_____________
2152.
Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 69
и член 184 од аконот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007
и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 20.08.2008 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕПОЗИТАР НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РМ“ БР. 6/2007)
Член 1
Со Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 од Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност бројот 10 се заменува со бројот 7 .
Член 2
Со Правилникот се менува членот 3 став 1 алинеја
5, и гласи:
5. Остварен вкупен приход по тарифник на депозитар по видови работи кои ги извршува, согласно регистрацијата од Централниот регистар и решението за
дозвола за работа на депозитар, издадено од Комисијата и тоа:
5.1. Остварени приходи од услуги на депозитар за
учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги;
5.1.1. Приходи од чланарина за пристап во системот
на депозитарот на учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги;
5.1.2. Приходи од чланарина за пристап во системот
на депозитарот од страна на учесниците во неговата работа во посредувањето при трансакции со хартии од
вредност и нивно порамнување;
5.1.3. Приходи од годишен надомест на корисниците на услуги на регистерот на хартии од вредност кој
се води во нематеријален облик;
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5.1.4. Приходи од годишен надомест за водење на
сметки на сопствениците на хартии од вредност во системот на депозитарот;
5.1.5. Приходи од надоместоци за извршени услуги
од депозитарот по барање на издавачот (корпоративни
дејствија) и
5.1.6. Приходи од надоместоци за упис на нова емисија на хартии од вредност.
5.2. Остварени приходи од надомест за посреднички услуги на депозитар во постапка на утврдување и
порамнување помеѓу учесниците во работата на депозитар и НБРМ;
5.3. Остварени приходи од надоместоци за извршени услуги на депозитар во постапка на нетрговски преноси на хартии од вредност;
5.4. Остварени приходи од останати услуги што ги
врши депозитарот.
Член 3
Со донесувањето на овој правилник престанува да
важи Правилникот од времен карактер за изменување и
дополнување на содржина на месечниот извештај за
работењето на депозитар на хартии од вредност број 03
- 2133/2 од 09.06.2008 година (Службен весник број
75/2008).
Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува
со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03-3399/1
Комисија за хартии од вредност
Претседател,
20 август 2008 година
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
______________
2153.
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 222
од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/2005), Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на ден
26.08.2008 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
1. Во целиот текст на Решението на Комисијата за
хартии од вредност број 07-2818/3 од 20.08.2008 година во било кој род и број зборот “Трпевски” се заменува со зборот “Трпески”.
2. Овој заклучок произведува правно дејство од денот од кој произведува правно дејство Решението на
Комисијата за хартии од вредност број 07-2818/3 од
20.08.2008 година што се исправа.
3. Овој заклучок ќе се објави во “Службен весник
на Република Македонија”.
Бр.07-2818/4
Комисија за хартии од вредност
26 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2154.

Врз основа на член 41-а и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), Советот
на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР
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О.бр. 02-15/X-1/2008
27 август 2008 година
Скопје
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Гувернер и претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
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