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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3231.
Врз основа на член 26 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
12.7.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
ЗА ЛЕТАЊЕ
Член 1
Во Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 38/13 и 131/15),
во членот 2, во точката 6) зборовите: „комерцијални
воздухопловни операции“ се заменуваат со зборовите:
„комерцијален воздушен превоз“.
Член 2
Во членот 3, став (1), точката ѓ) се менува и гласи:
“ѓ) да има важечко осигурување во поглед на одговорност за патници, багаж и стока, како и за одговорност кон трети лица на земја согласно минималното
осигурително покритие утврдено во Регулативата (ЕЗ)
бр. 785/2004 на Европскиот парламент и на Советот
од 21 април 2004 година за условите за осигурување за

авиопревозници и оператори на воздухоплови (во понатамошниот текст: ЕУ Регулатива 785/2004), која е
преземена согласно Анексот I од Спогодбата за ЕЗВО
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07
и 98/09) и која е објавена во “Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2008 согласно член 194 од
Законот за облигационите и стварноправните односи
во воздушниот сообраќај и“.
Точката е) се брише.
Точката ж) станува точка е).
Член 3
Во членот 12, точката ѓ) се менува и гласи:
“ѓ) да има важечко осигурување во поглед на одговорност за патници, багаж и стока, како и за одговорност кон трети лица на земја согласно минималното
осигурително покритие утврдено во ЕУ Регулативата
785/2004 која е преземена согласно Анексот I од Спогодбата за ЕЗВО (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/07 и 98/09) и која е објавена во “Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2008 согласно член 194 од Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај и ”.
Точката е) се брише.
Точката ж) станува точка е).
Член 4
Во членот 19, во точката б) по зборот „пловидбеност“ се додаваат зборовите „,односно уверение за ревизија на пловидбеноста”.
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Член 5
Во член 22, во ставот (1) по зборовите “медицински
летови” се додаваат зборовите “и летови за потрага и
спасување на воздухоплов”.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4932/1
12 јули 2016 година
Скопје

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

3232.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија, и тоа премер на:
- објект кој се наоѓа на викано место/улица „Град“,
КП бр. 4586, КО Крушево;
- објект кој се наоѓа на викано место/улица „Град“,
КП бр. 4909, КО Крушево;
- објект кој се наоѓа на викано место/улица „Гумење“, КП бр. 4027, КО Крушево;
- објект кој се наоѓа на викано место/улица „Гумење“, КП бр. 4267, КО Крушево;
- објект кој се наоѓа на викано место/улица „Гумење“, КП бр. 4109, КО Крушево.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4544/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3233.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 12.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА НА ЈП „СТРЕЖЕВО”
- БИТОЛА ЗА 2015 ГОДИНА
1.Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
покривање на загубата на ЈП „Стрежево“ - Битола за
2015 година, бр.02-221/4 од 10.3.2016 година, донесена
од Управниот одбор на ова Јавно претпријатие, на седницата одржана на 10.3.2016 година.

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“ .
Бр. 42 - 4862/1
12 јули 2016 година
Скопје

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

3234.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА 2015 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за 2015 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје бр. 01-165/1 од 26.2.2016 година, усвоена
од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата, одржана на 29.2.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-4978/1
12 јули 2016 година
Скопје

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

3235.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
12.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2015 ГОДИНА
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО
ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето за 2015 година на Јавното
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“- Скопје, бр. 01-852/1 од
13.5.2016 година, усвоен од Управниот одбор на Jавното претпријатие, на седницата, одржана на 17.5.2016
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4978/2
12 јули 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.
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3236.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД
РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ ЗА
2015 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
употреба на средствата остварени од работењето на
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје за 2015 година
бр. 02-863/5 од 17.5.2016 година, усвоена од Управниот
одбор на Јавното претпријатие, на седницата, одржана
на 17.5.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4978/3
12 јули 2016 година
Скопје

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

3237.
Врз основа на член 144 став (2) од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ 6р.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16 и 106/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА
ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ
НЕПОГОДИ
Член 1
Со оваа одлука се определува паричен надоместок
на претседателот и на членовите на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарна непогода по седница и присуство на истата и тоа:
- за претседателот на Комисијата 5.000,00 денари и
- за членовите на Комисијата 3.500,00 денари.
Член 2
Определениот надоместок за претседателот и за
членовите на Комисијата за проценка и утврдување на
висината на штетата од елементарна непогода на месечно ниво не може да го надминува апсолутниот износ од:
- 10.000,00 денари за претседателот на Комисијата и

- 7.000,00 денари за членовите на Комисијата.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5040/1
12 јули 2016 година
Скопје

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

3238.
Врз основа на член 25 став (10) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВИСИНА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА
НА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на трошоците
за изработка на услови за планирање на просторот и
тоа за: генерален урбанистички план, урбанистички
план за село, урбанистички план вон населено место,
државна урбанистичка планска документација, локална
урбанистичка планска документација, урбанистичко планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичко-планска документација за автокампови и
урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес.
Член 2
Реалниот трошок за секоја поединечна услуга е
збир од вкупната вредност на: фиксни трошоци, основни средства, останати трошоци, број на извршители со
вкупниот број на работни часови и развојна компонента.
Член 3
Висината на трошоците за изработка на Услови за
планирање на просторот за Генерален урбанистички
план, базирана од површината на планираниот урбан
опфат изразена во хектари, изнесуваат:
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Член 4
Висината на трошоците за изработка на Услови за
планирање на просторот за Урбанистички план за село,
базирана од површината на планираниот урбан опфат
изразена во хектари, изнесуваат:

3239.
Врз основа на член 13 од Законот за продажба на
земјоделското земјиште во државна сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
87/2013, 106/2013, 137/2013, 61/2015, 97/2015, 215/2015
и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 јуни 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 5
Висината на трошоците за изработка на Услови за
планирање на просторот за Урбанистички план вон населено место, базирана од површината на планираниот
урбан опфат изразена во хектари, изнесуваат:

1. За член на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост, се именува Мукадес Хајдаровска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-5717/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
Член 6
Висината на трошоците за изработка на Услови за
планирање на просторот за државна урбанистичка
планска документација, локална урбанистичка планска
документација, урбанистичко - планска документација
за туристичка развојна зона, урбанистичко-планска документација за автокампови и урбанистичко-планска
документација за градби од посебен интерес, базирана
од површината на планираниот урбан опфат изразена
во хектари, изнесуваат:

3240.
Со цел имплементација на одредбите на член 1 од
Спогодбата меѓу Владата на Република Mакедонија и
Владата на Република Албанија за воспоставување на
меѓународна езерска патничка линија Охрид – Поградец, склучена во Охрид на 25 септември 1999
Врз основа на член 35 став 1 алинеја 3 и 5 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/10 и 41/14)
Министерот за внатрешни работи на Република Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Македонија и утврдената согласност на Министерството за внатрешни
работи на Република Албанија, како надлежен орган на
соседната држава донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН

Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12990/1-15
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

I. Се определува привремен граничен премин „Свети Наум“ со цел спроведување на активности што произлегуваат од ратификуван меѓународен договор за
преминување на државната граница по воден пат и
престој на територијата на Република Македонија и Република Албанија.
II. Место на лоцирање на привремениот граничен
премин
Привремениот граничен премин е лоциран на пристаништето во местото викано Свети Наум - Општина
Охрид на заедничката граница помеѓу Република Македонија и Република Албанија.
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III. Време на работење на привремениот граничен
премин
Привремениот граничен премин се утврдува да работи од 15 јуни 2016 година до 15 oктомври 2016 година со работно време од 9 до 20 часот.
IV. Обем на користење на привремениот граничен
премин
Лицата кои во периодот од дел III на ова решение
имаат намера да ја преминат државната граница преку
овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети исклучиво за лична употреба.
Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.
V. Начин на преминување на државната граница
Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши од страна на лица кои
се наоѓаат на списокот со податоците за членовите на
екипажот и патниците кои се наоѓаат на пловниот објект за крстосување.
VI. Услови за преминување на државната граница
За преминување на државната граница преку
привремениот граничен премин потребно е лицето
да поседува валиден патен документ (лична карта
или пасош) издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган со кој може да
се утврди неговиот идентитет, како и да ги исполнува општите и посебните услови предвидени со закон
за влез и излез од територијата на Република Македонија.
VII. Трошоци
Трошоците за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Буџетот на
Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија.
VIII. Ова решение влегува во сила со денот на неговото потпишување и ќе биде објавено во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 02-045323/16-0002
28 јуни 2016 година
Скопје

Бр.1311-38504/1
20 јуни 2016 година
Скопје

За Министерство
за финансии
Царинска управа,
Директор
Наташа Радеска-Крстевска, с.р.

За Министерство за
внатрешни работи
Министер за внатрешни
работи,
м-р Митко Чавков, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3241.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од
Законот за Судски совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015),
Судскиот совет на Република Македонија на седницата
одржана на ден 13.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНЕН
СУД ГОСТИВАР
1. За претседател на Апелационен суд Гостивар е
избран:
Шефајет Хајдари - судија на Апелационен суд Гостивар
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1206/1
13 јули 2016 година
Скопје

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

3242.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од
Законот за Судски совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 13.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КРАТОВО
1. За претседател на Основен суд Кратово е избрана:
Ружица Здравковска - судија на Основен суд Кратово
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1207/1
13 јули 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
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3243.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од
Законот за Судски совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 13.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ВИНИЦА
1. За претседател на Основен суд Виница е избрана:
Васка Петрова - судија на Апелационен суд Штип
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1208/1
13 јули 2016 година
Скопје

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

3244.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 13.7.2016 година, донесе

3245.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 13.7.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Никола Марковски, судија на Основниот суд Гевгелија,
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 13.7.2016 година.
Бр. 02-1216/1
14 јули 2016 година
Скопје

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

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3246.
Врз основа на член 9 став (1), член 12 и член 16 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија„ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр.
07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016 година), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија постапувајќи по Барањето на
Стопанска банка АД Битола за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност прва емисија на обврзници по пат на јавна понуда, на
седницата одржана на ден 8.7.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Благој Цикарски, судија на Основниот суд Виница поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 13.7.2016 година.
Бр. 02-1215/1
14 јули 2016 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА - ПРВА
ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ
1. На Стопанска банка АД Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од
вредност по пат на јавна понуда - прва емисија на
5.000.000 обврзници со поединечна номинална вред-
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ност од 1 евро и вкупна номинална вредност од
5.000.000 евра односно 308.153.500 денари пресметано
по средниот курс на НБРМ на денот на донесување на
Решението од Комисијата за хартии од вредност на
РМ.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност
од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши
сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на
начинот предвиден со Законот и Одлуката бр.028173/1/II-14 од 11.5.2016 година за издавање долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда (прва емисија
на обврзници) донесена на Собранието на акционери на Стопанска банка АД Битола одржано на ден
11.5.2016 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА КНИГАТА НА НАЛОЗИ
Член 1
Во Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за содржината и начинот на водење на
книгата на налози („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2016), член 9 став 2 и став 3 се менуваат и гласат:
(2) „Одредбите од член 7а од овој Правилник започнуваат да се применуваат најдоцна од 1.1.2017
година.
(3) Одредбите од член 7 од Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози („Службен весник на РМ“ број 6/2007 и 21/2009) престануваат
да важат од 1.1.2017 година.“

те од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни
дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата
на обврзници по пат на јавна понуда.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност
од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет
работни дена од регистрацијата на обврзниците во
депозитарот за хартии од вредност до Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија
да достави доказ дека е извршен упис на обврзниците.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 10-60

Комисија за хартии од вредност

8 јули 2016 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

3247.
Врз основа на член 190 став 1 и став 2 и член 121
став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005,
25/2007,

7/2008,

57/2010,

135/2011,

13/2013,

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 8.7.2016 година
донесе

Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на
налози.
Член 3
(1) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
(2) Со влегувањето во сила на овој Правилник,
престанува да важи Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот
на водење на книгата на налози („Службен весник на
РМ“ број 107/2016).
Бр. 03-562/8
8 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

3248.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и
23/2016) и член 31 став 6 од Законот за преземање
на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 69/2013, 188/2013,
166/2014 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 8.7.2016 година, донесе

15 јули 2016

Бр. 131 - Стр. 9

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
Предмет на уредување
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање дозвола за понуда за преземање (во
натамошниот текст: Правилник) се уредува формата и
содржината на барањето за добивање дозвола за понуда за преземање.
Барање за дозвола за понуда за преземање
Член 2
(1) Барање за добивање дозвола за понуда за
преземање (во понатамошниот текст: Барање) до
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија (во понатамошниот текст: Комисија)
поднесува лицето кое дава понуда за преземање
под услови и начин определени со Законот за преземање на акционерски друштва (во понатамошниот текст: Преземач).
(2) Барање до Комисијата може да поднесе и овластено правно лице, односно брокерска куќа и овластена банка која има добиено дозвола за работа од
Комисијата за вршење на услугите од член 94 став 1
точка ж од Законот за хартии од вредност и кои имаат склучено договор со преземачот за соработка во
врска со постапката за давање дозвола за преземање,
согласно член 20 од Законот за преземање на акционерски друштва.
Содржина на Барањето
Член 3
(1) Барањето ги содржи следните податоци:
- податоци за преземачот,
- податоци за одговорните лица за изготвување на
проспектот,
- податоци за овластеното правно лице кое во име и
за сметка на преземачот ја дава понудата за преземање,
- податоци за целното друштво и
- информации за понудата за преземање.
(2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец, пополнет електронски,
уредно, читливо и без преправања, со сите пропишани
прилози. Образецот за барањето треба да биде целосно
пополнет.

(3) Преземачот поднесува “Барање за добивање дозвола за понуда за преземање” во форма и содржина
пропишана со Образецот Б-ДП, кој е составен дел на
овој Правилник.
(4) Доколку преземачот е правно лице, Барањето
содржи печат на преземачот и потпис на лицето што
го застапува преземачот, а доколку преземачот е физичко лице Барањето содржи само потпис на преземачот.
(5) Барањето може до Комисијата да се поднесe во
електронска форма потпишанo со квалификуван дигитален сертификат.
Постапување по барањето
Член 4
(1) Комисијата пристапува кон одлучување по Барањето, откако подносителот до Комисијата ќе поднесе
комплетно барање заедно со целокупната документација која се поднесува кон Барањето пропишана со Законот за преземање на акционерските друштва и правилниците кои произлегуваат од него.
(2) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или Барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот
рок во кој е потребно да го исправи истото, при
што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот, ќе се смета дека
подносителот се откажал од Барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката
поведена по истото.
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од
31.7.2016 година.
Бр. 03-578/6

Комисија за хартии од вредност

8 јули 2016 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

Стр. 10 - Бр. 131
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3249.
Врз основа на член 190 став 1 и член 89 став 6 и 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.7.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ДИРЕКТОР НА БЕРЗА
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за давање
на согласност за именување на директор на берза
(„Службен весник на РМ“ бр.110/2006 и 81/2014) член
1 се менува и гласи:
„Со Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза се
утврдува начинот и постапката за давање на согласност
за именување на директор на берза и формата и содржината на барањето за давање на согласност за именување на директор на берза (во понатамошниот
текст:Правилник).“
Член 2
Во Прилог 1: Образец Б-СДБ- Барање за давање
согласност за именување на директор на берза, точката
3 се менува и гласи:
3. Список на документација која се поднесува кон
барањето:
- Кратка биографија на кандидатот за директор на
берзата со: податоци за датумот и местото на раѓање,
адреса на живеење, број на лична карта, единствен матичен број (за странско лице број на пасош) и работно
искуство;
- Одлука на надлежниот орган на берзата за именување на кандидатот за директор на берзата;
- Уверение за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или деловното
право;
- Примерок од дозволата за работа за брокер на кандидатот, издадена од Комисијата за хартии од вредност;
- Предлог програма на кандидатот за деловна и развојна политика на берзата за следните две години;
- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека против кандидатот за директор на берзата не е изречена
мерка на безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност;
- Изјава на кандидатот за директор на берзата, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил дирек-
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тор, претседател или член на орган на управување на
правно лице против кое била поведена предстечајна,
стечајна или ликвидациона постапка;
- Изјава на кандидатот за директор на берзата, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е директор, претседател или член на орган на управување на
друго правно лице;
- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку кандидатот за директор на
берзата не е државјанин на Република Македонија;
- Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансиите или деловното право (договор со работодавецот,
акт на работодавецот за работен ангажман на кандидатот за директор, работна книшка, и слично);
- Доказ дека кандидатот за директор е во работен
однос во берзата;
- Доказ за платен надоместок на Комисијата.
Од документите од став 1 на овој член, Комисијата
по службена должност ги прибавува:
- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека против кандидатот за директор на депозитар не е изречена
мерка на безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност;
- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку кандидатот за директор на депозитар не е државјанин на Република Македонија;
заради што кандидатот за директор дава изјава со
која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во
овој образец во постапката за прибавување на потребните докази од други институции по службена
должност.
Од документите од став 1 на овој член, примерокот
од дозволата за работа на брокер на кандидатот за директор на берза се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за
именување на директор на берза.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила 8 дена од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 31.7.2016 година.
Бр. 03-612/3
8 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

15 јули 2016

3250.
Врз основа на член 190 став 1 и член 89 став 6 и 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.7.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА
ВРШЕЊЕ УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за давање
на согласност за именување директор на овластено
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност
(„Службен весник на РМ“ бр.122/2006 и 81/2014) член
1 се менува и гласи:
„Со Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување директор на овластено
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност
се утврдува начинот и постапката за давање на согласност за именување директор на овластено правно лице
за вршење услуги со хартии од вредност и формата и
содржината на барањето за давање на согласност за
именување директор на овластено правно лице за
вршење услуги со хартии од вредност (во понатамошниот текст:Правилник).“
Член 2
Во Прилог 1: Образец Б-СДОПЛ - Барање за давање согласност за именување на директор на овластено
правно лице, точката 5 се менува и гласи:
3. Список на документација која се поднесува кон
барањето:
- Кратка биографија на предложениот кандидат за
директор на овластеното правно лице;
- Одлука на надлежниот орган на овластеното правно лице за именување на предложениот кандидат за директор;
- Доказ за завршено високо образование од областа
на економијата, финансиите или правото;
- Дозволата за работење на брокер или дозволата за
работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата;
- Предлог програма за деловна и развојна политика
на овластеното правно лице за следните две години изготвена од предложениот кандидат за директор;
- Доказ од надлежниот суд дека против предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице
не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење
на професија, дејност или должност;
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- Доказ од надлежен суд за осудуваност односно неосудуваност на предложениот кандидат за директор на
овластеното правно лице во смисла на член 101 став 3
точка б од Законот за хартии од вредност;
- Изјава на предложениот кандидат за директор на
овластеното правно лице, дадена под целосна морална,
кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил осудуван со правосилна судска
пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;
- Изјава на предложениот кандидат за директор на
овластеното правно лице, дадена под целосна морална,
кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за именување
директор согласно закон и овој правилник односно дека согласно неговите сознанија податоците наведени во
документите кои се доставуваат кон барањето за давање согласност за директор на овластено правно лице
согласно закон и овој правилник, се целосни, точни и
вистинити и дека не прикрил/а ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за директор;
- Изјава на предложениот кандидат за директор на
овластеното правно лице, дадена под целосна морална,
кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е вработен, член на надзорен одбор,
управен одбор или одбор на директори на друго овластено правно лице;
- Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансиите или деловното право;
- Изјава од предложениот кандидат за директор дека по добивањето согласност од Комисијата за именување на директор на овластеното правно лице, ќе склучи договор за работа со лицето кое го застапува овластеното правно лице согласно закон, врз основа на кој
предложениот кандидат за директор ќе заснова работен
однос со овластеното правно лице;
- Изјава од лицето кое го застапува овластеното
правно лице согласно закон дека по добивањето согласност од Комисијата за именување на директор на
овластеното правно лице, ќе склучи договор за работа
со предложениот кандидат за директор, врз основа на
кој ова лице ќе заснова работен однос со овластеното
правно лице;
- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку предложениот кандидат за
директор на овластеното правно лице не е државјанин
на Република Македонија;
- Доказ за платен надоместок за разгледување и одлучување по барање за давање согласност за директор
согласно Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за
хартии од вредност.
Од документите од став 1 на овој член, Комисијата
по службена должност ги прибавува:
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- Доказ од надлежниот суд дека против предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице
не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење
на професија, дејност или должност;
- Доказ од надлежен суд за осудуваност односно неосудуваност на предложениот кандидат за директор на
овластеното правно лице во смисла на член 101 став 3
точка б од Законот за хартии од вредност;
- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку предложениот кандидат за
директор на овластеното правно лице не е државјанин
на Република Македонија;
заради што кандидатот за директор дава изјава со
која ја овластува Комисијата во негово име и за негова
сметка да ги користи податоците содржани во овој образец во постапката за прибавување на потребните докази од други институции по службена должност.
Од документите од став 1 на овој член, дозволата за
работење на брокер или дозволата за работење на инвестиционен советник се обезбедува од евиденцијата
на Комисијата.
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за
именување директор на овластено правно лице за
вршење услуги со хартии од вредност.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила 8 дена од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 31.7.2016 година.
Бр. 03-613/3
8 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

3251.
Врз основа на член 190 став 1 и член 47 став 6 и 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.7.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНИОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ДИРЕКТОР НА ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начиниот и постапката за давање на согласност за именување на директор на депозитар за хартии од вредност („Службен весник на РМ“
(„Службен весник на РМ“ бр.6/2007, 84/2008 и 81/2014)
член 1 се менува и гласи:

„Со Правилникот за начиниот и постапката за давање на согласност за именување на директор на депозитар за хартии од вредност (во понатамошниот текст:
депозитар) се утврдува начинот и постапката, формата
и содржината на барањето за давање на согласност за
именување на директор на депозитарот (во понатамошниот текст:Правилник).“
Член 2
Во Прилог 1: Образец Б-СДД-Барање за давање на
согласност за именување на директор на депозитар за
хартии од вредност, точката 3 се менува и гласи:
3.Список на документација која се поднесува кон
барањето за давање на согласност за именување на директор на депозитарот и тоа:
- Кратка биографија на кандидатот за директор на
депозитар со: податоци за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта,
единствен матичен број (за странско лице број на пасош) и работно искуство;
- Одлука на надлежниот орган на депозитарот за
именување на кандидатот за директор на депозитар;
- Уверение за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или деловното
право;
- Примерок од дозволата за работа за брокер на кандидатот, издадена од Комисијата за хартии од вредност;
- Предлог програма на кандидатот за деловна и развојна политика на депозитарот за следните две години;
- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека против кандидатот за директор на депозитар не е изречена
мерка на безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност;
- Изјава на кандидатот за директор на депозитар,
дадена под целосна морална, кривична и материјална
одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил
директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;
- Изјава на кандидатот за директор на депозитар,
дадена под целосна морална, кривична и материјална
одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е директор, претседател или член на орган на управување
на друго правно лице;
- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку кандидатот за директор на
депозитар не е државјанин на Република Македонија;
- Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансиите или деловното право (договор со работодавецот,
акт на работодавецот за работен ангажман на кандидатот за директор, работна книшка, и слично);
- Доказ дека кандидатот за директор е во работен
однос во депозитарот;
- Доказ за платен надоместок на Комисијата.
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Од претходно наведените документи, Комисијата
може по службена должност ги прибавува:
- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека против кандидатот за директор на депозитар не е изречена
мерка на безбедност забрана за вршење на професија,
дејност или должност;
- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку кандидатот за директор на
депозитар не е државјанин на Република Македонија;
Заради што кандидатот за директор дава изјава со
која ја овластува Комисијата во негово име и за негова
сметка да ги користи податоците содржани во овој образец во постапката за прибавување на потребните докази од други институции по службена должност.
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за
именување на директор на депозитар на хартии од
вредност.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 31.7.2016 година.
Бр. 03-614/3
8 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

3252.
Врз основа на член 190 став 1 од („Службен весник
на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016) и членот 9 од Законот за
инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/10, 24/11, 188/13, 145/15
и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на РМ на
седницата одржана на 8.7.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ПОСТАПКАТА И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење
на друштво за управување со инвестициски фондови
(„Службен весник на РМ“ бр.27/2010, 99/2014 и
113/2014) член 1 се менува и гласи:

„Со Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење
на друштво за управување со инвестициски фондови
(во понатамошниот текст: Правилник) се уредува формата и содржината на барањето и начинот, постапката
и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски
фондови.“
Член 2
Во член 4 во став 2 првата реченица се менува и
гласи:„ Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7 и 8 на
овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано
од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата.“
По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„ Документацијата од став 1 точка 2, 3, 9, 11, 12, 13
и 14, Комисијата ја прибавува по службена должност,
заради што правното лице дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги
користи доставените податоците во постапката за прибавување на потребните докази од други институции
по службена должност“.
Член 3
Во член 5 во став 3 првата реченица се менува и
гласи: Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 и 13 на овој член не треба да биде постара од
30 дена сметано од денот на поднесување на барањето
за дозвола за работење до Комисијата.“
По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:
„Документацијата од став 1 точка 2, 3, 13 и 14 Комисијата ја прибавува по службена должност заради
што физичкото лице дава изјава со која ја овластува
Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоците во постапката за прибавување на потребните докази од други институции по
службена должност“.
Член 4
Во член 6 во став 3 првата реченица се менува и
гласи: „ Документацијата од став 1 точка 9, 10, 11, 12,
13, 14 и 15 на овој член не треба да биде постара од 30
дена сметано од денот на поднесување на барањето за
дозвола за работење до Комисијата.“
По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:
„Документацијата од став 1 точка 7 и 8 Комисијата
ја прибавува по службена должност заради што физичкото лице дава изјава со која ја овластува Комисијата
во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоците во постапката за прибавување на
потребните докази од други институции по службена
должност“.
Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација
за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови.
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Член 6
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 31.7.2016 година
Бр. 03-616/3
8 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
3253.
Врз основа на член 17 став (10) Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 88/2008,
48/2009, 50/2010, 171/2010 36/2011, 98/2012 13/2013,
164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 1.7.2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР И НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за избор
на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво („ Службен весник на РМ“ бр. 175/2013)
во член 6 ставот (1) и член 9 ставот (2) зборот: „спроведува“ се заменува со зборовите: “може да спроведе“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-924/2
8 јули 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Булент Дервиши, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3254.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДСКО
МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И
МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА
КОСОВО
Член 1
Со ова решение се забранува увоз и транзит на
говедско месо и месо од диви преживари, производи
и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како
и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy
skin disease).
Забраната од став 1 на овој член се однесува на
пратки кои потекнуваат од регионот Гњилане во Република Косово.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-3916/1
7 јули 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3255.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13,
41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и
член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на
ден 13.7.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство на
електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул.“1”, бр.3, Логоварди,
Битола, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од термоелектроцентралата на биогас „ПОРОДИН“ со инсталирана моќност од 1 MW во прва фаза и со локација
на К.П. бр.636/1, м.в. Долгите, КО Породин, Општина Битола.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ Битола, со седиште на ул.“1”, бр.3, Логоварди,
Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-BG-179;
- назив на електроцентралата: термоелектроцентрала на биогас „ПОРОДИН“;
- податоци за локација на електроцентралата: на
К.П. бр.636/1, м.в. Долгите, КО Породин, Општина Битола;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1 МW
во прва фаза;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 8.400.000 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за термоелектроцентрала на биогас „ПОРОДИН“, УП1 бр. 08-05/14 од 20.02.2014 година, односно
се одобрува користење на повластена тарифа од
18 €¢/kWh;
- период на користење на повластената тарифа: 15
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-50/16
13 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3256.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 17, став 1 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола за издавање на решение за стекнување на статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија, на седницата одржана
на ден 13.7.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул.“1”, бр.3, Логоварди, Битола, му
се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена
од обновливи извори на енергија за термоелектроцентралата на биогас „ПОРОДИН“ со инсталирана моќност од 1 MW во прва фаза и со локација на К.П.
бр.636/1, м.в. Долгите, КО Породин, Општина Битола.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ Битола, со седиште на ул.“1”, бр.3, Логоварди,
Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-BG-179;
- назив на електроцентралата: термоелектроцентрала на биогас „ПОРОДИН“;
- податоци за локација на електроцентралата: на
К.П. бр.636/1, м.в. Долгите, КО Породин, Општина Битола;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1 МW
во прва фаза;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 8.400.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
20.7.2031 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
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