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2451. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 118 ставови 1 и 4 од Де-

ловникот на Собранието на Република Македонија, 

Собранието на Република Македонија, на седницата 

одржана на 26 мај 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Собранието на Република Македонија (во ната-

мошниот текст: Собранието) се основаат постојани ра-

ботни тела за разгледување на предлози на закони и 

други општи акти што ги донесува Собранието, за сле-

дење на извршувањето на актите на Собранието, како и 

за проучување и претресување на други прашања од 

негова надлежност.  

Претседателите, замениците на претседателите, 

членовите на работните тела и нивните заменици се из-

бираат од редот на пратениците во Собранието.  

Во работата на работните тела учествуваат претсе-

дателот и членовите на работното тело, а во случај на 

нивна спреченост за присуство на седницата на коми-

сијата, определуваат нивен заменик од редот на заме-

ниците на членовите на комисијата. 
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Член 2 

Како постојани работни тела на Собранието се ос-

новаат: 

1. Комисија за уставни прашања; 

2. Законодавно-правна комисија; 

3. Комисија за одбрана и безбедност; 

4. Комисија за политички систем и односи меѓу за-

едниците; 

5. Комисија за надворешна политика; 

6. Комисија за европски прашања; 

7. Комисија за прашања на изборите и именува-

њата; 

8. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-

дите и правата на граѓанинот; 

9. Комисија за надзор над работата на Управата за 

безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за ра-

зузнавање; 

10. Комисија за надзор над спроведувањето на мер-

ките за следење на комуникациите од страна на Ми-

нистерството за внатрешни работи и од Министерство-

то за одбрана; 

11. Комисија за финансирање и буџет; 

12. Комисија за економски прашања; 

13.  Комисија за земјоделство, шумарство и водос-

топанство; 

14. Комисија за транспорт, врски и екологија; 

15. Комисија за образование, наука и спорт; 

16. Комисија за култура; 

17. Комисија за здравство; 

18. Комисија за труд и социјална политика;    

19. Комисија за локална самоуправа; 

20. Комисија за еднакви можности на жените и ма-

жите и 

21. Комисија за деловнички и мандатно-имунитет-

ни прашања. 

          

1. Комисија за уставни прашања 

 

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и 

нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- спроведување на Уставот, 

- предлози за изменување и дополнување на Уста-

вот, 

- начелни прашања од уставен карактер во врска со 

донесувањето и извршувањето на законите и другите 

прописи и акти  и 

- други прашања од уставен карактер. 

 

2. Законодавно-правна комисија 

 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- усогласеност на законите и други акти со уставот 

и со правниот систем, како и нивната правно-техничка 

обработка, 

-  барања за давање автентично толкување и изгот-

вување предлози за автентично толкување на законите, 

- утврдување на пречистен текст на законите и дру-

гите акти ако со закон, односно со друг акт биде овлас-

тена, 

- давање исправки на грешки во објавениот текст на 

закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на 

усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправ-

ки на грешки на пречистен текст на законите и на дру-

ги акти и 

- други прашања што се однесуваат на законодавна-

та дејност и изградувањето на правниот систем во Ре-

публиката. 

 

3. Комисија за одбрана и безбедност 

 

Комисијата има претседател, дванаесет члена  и 

нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се  одне-

суваат за: 

- заштита на поредокот утврден со Уставот, 

- остварување на надзорот во доменот на  одбраната 

и безбедноста, 

- одбрана на Републиката и цивилната заштита, 

- соработка со колективни системи на безбедност и 

одбрана во кои Републиката пристапила, 

- интеграцијата на Републиката во евроатлантските 

организации и односите на Републиката со тие органи-

зации, 

- заштита на животот, личната сигурност и имотот 

на граѓаните загарантирани со Уставот, 

- производство, промет, набавување, поседување и 

носење на оружје, делови за оружје и муниција, 

-  обезбедување на личности и објекти, 

-  државјанство, 

-  одржување на јавниот ред и мир, 

-  јавните собири и јавните приредби, 

- безбедноста  на  патниот, воздушниот,  железнич-

киот  и  езерскиот сообраќај, 

- заштита од природни непогоди и епидемии, 

- пријавување и одјавување на живеалиштето и 

престојувалиштето, 

- премин на државните граници и движење и прес-

тој во граничниот појас, 

- движење и престој на странците, 

- утврдување и решавање на граничните инциденти 

и други повреди на државните граници  и 

- други прашања што се однесуваат на одбраната и 

безбедноста. 
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4. Комисија за политички систем и односи  

меѓу заедниците 

 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата  што се одне-

суваат за: 

- функционирање на политичкиот систем, 

- менување на границите на Републиката, 

- државните симболи и нивната употреба, 

- судството, адвокатурата и јавното обвинителство, 

- амнестија и помилување, 

- слобода на движењето и слобода на изборот на 

живеалиштето, 

- матична евиденција и заштита на личните пода-

тоци, 

- лични имиња, лични карти и патни исправи, 

- попис на населението, 

- системот на јавното информирање, 

- право на здружување на граѓаните и политичко  

организирање, 

- избирачко право и начин на избор на пратеници, 

претседателот на Република Македонија, членовите на 

советите и градоначалниците, 

- референдум, 

- народниот правобранител, 

- Македонската православна црква како и Исла-

мската верска заедница во Македонија, Католичката 

црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската 

заедница и други верски заедници и религиозни групи, 

- одликувања, признанија и награди, 

- празниците на Република Македонија, 

- организација на државната управа, 

- право на употреба на јазиците и писмата на заед-

ниците, 

- гарантирање   на   заштитата  на  етничкиот,  култур-

ниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците   и 

- други прашања што се однесуваат на политичкиот 

систем и односите  меѓу заедниците. 

 

5. Комисија за надворешна политика 

 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- надворешната политика на Република Македонија  

и нејзините односи со другите држави и  меѓународни 

организации, 

- политиката со која се обезбедува грижата на Ре-

публиката за положбата и правата на припадниците на 

македонскиот народ во соседните земји и за иселени-

ците од Македонија, како и за културните, економски-

те и социјалните права на граѓаните  од Републиката во 

странство, 

- стапување или истапување од сојуз или заедници 

со други држави, 

- стапување во членство  или  истапување од член-

ство на меѓународни организации, 

- потреба од започнување преговори за склучување 

билатерални и мултилатерални меѓународни договори 

на Република Македонија, односно за платформите на 

овие преговори, 

- ратификација на меѓународни договори, 

- меѓународна регулатива од областа на човековите 

и граѓанските права, слободи и документи на меѓуна-

родни организации и асоцијации, 

- воспоставување на парламентарна соработка на 

Републиката со други држави и меѓународни организа-

ции, 

- воспоставување соработка со комисиите за надво-

решна политика на парламентите на другите држави, 

- иницијативи и предлози за дефинирање на страте-

гијата на надворешната политика на Република Маке-

донија    и  

- други прашања што се однесуваат на надворешна-

та политика на Република Македонија. 

 

6. Комисија за европски прашања 

             

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици.  

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за:  

- следење на спроведувањето на Националната 

стратегија за интеграција на  Република Македонија во 

Европската унија и редовно го известува Собранието 

за нејзиното спроведување, 

- следење на исполнување на обврските кои произ-

легуваат од договорите меѓу  Република Македонија и 

Европската унија и остварување на програмите и дру-

гите акти на институциите на Европската унија, вклу-

чувајќи ги и програмите за финансиска помош, 

- следење и поттикнување на процесот на усогласу-

вање на законодавството на Република Македонија со 

законодавството на Европската унија,  како и предлага  

мерки за унапредување на постапките за усогласување, 

дава мислења и предлози за активностите на другите 

работни тела на Собранието и го насочува  нивното 

внимание на прашања сврзани со приемот на Републи-

ка Македонија во членство  во Европската унија, 

- следење на активностите на Владата и органите на 

државната управа во врска со приемот на  Република 

Македонија во членство во Европската унија и во врска 

со нив дава мислења и препораки, 

- анализирање на последиците од пристапување на 

Република Македонија во членство во Европската уни-

ја и подготвува извештаи во врска со истите, 
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-  редовно информирање на Собранието за сите пра-

шања сврзани со европската интеграција, вклучително 

и преку собирање информации, литература и други до-

кументи поврзани со Европската унија, 

- предлагање и остварување на активности насоче-

ни кон информирање на јавноста за  процесите на ев-

ропската интеграција, 

- соработка со соодветните комисии на другите зем-

ји  и  

-  разгледува други прашања во врска со европската 

интеграција и приемот на Република Македонија  во 

членство во Европската  унија. 

 

7. Комисија за прашања на изборите   

и именувањата 

 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

-  поднесување предлози за избор и именување, од-

носно разрешување на функционери кои ги избира, од-

носно именува Собранието, ако со закон, Деловникот 

или друг акт на Собранието е определено ваков пред-

лог да поднесува Комисијата, 

- поднесување предлози за избори и именување, од-

носно разрешување на функционери кои ги избира, од-

носно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Де-

ловникот или друг акт на Собранието не е определено 

ваков предлог да поднесува друг орган, 

- предлагање состав на постојаните и повремени ра-

ботни тела на Собранието, 

- предлагање состав на постојаните делегации на 

Собранието во меѓународните парламентарни собрани-

ја и на пратеничките групи на Собранието за соработка 

со други парламенти, 

-  предлагање  членови  на  управни органи и други 

тела во јавните претпријатија, организации и институ-

ции кои ги избира, односно именува Собранието ако со 

Уставот, закон или друг акт не е определено ваков 

предлог да поднесува друг орган, 

- предлагање состав на одбори и други тела на Соб-

ранието за организирање и спроведување прослави на 

одделни историски настани од значење за Републиката 

и на други настани чие одбележување е потребно, како 

и за доделување на републички награди, 

- разгледување предлози на прописи за платите и за 

други примања на пратениците и функционерите кои 

ги избира или именува Собранието, како и на пратени-

ците и функционерите на кои им престанала функција-

та и во рамките на законските овластувања донесува 

поблиски прописи за нивно извршување, 

-  донесување акти за кои е овластена од Собрани-

ето, 

-  донесување поединечни решенија за платите и за 

други примања на пратениците и функционерите кои  

ги избира или именува Собранието, 

-  донесување акт за одбивање 5% од платата за се-

кој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати от-

суствувал од седница на Собранието, односно од сед-

ница на работното тело, а за тоа не го известил претсе-

дателот на Собранието, односно на работното тело, 

-  ја определува висината на надоместокот на тро-

шоците за учество во работата на работните тела од ре-

дот на научните и стручните институции и асоцијации, 

-  определување во согласност со прописите, виси-

ната на дневниците, трошоците за одвоен живот, надо-

местокот за годишен одмор, селидбените и други тро-

шоци, 

- давање исправки на акти што ги донесува и обја-

вува Комисијата во "Службен весник на Република Ма-

кедонија" и 

- други прашања што се однесуваат на изборите и 

именувањата. 

 

8. Постојана анкетна комисија за заштита  

на слободите и правата на граѓанинот 

 

Комисијата има претседател, осум члена и нивни 

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- начелни прашања, предлози и мислења во врска со 

остварувањето на одредбите на Уставот, закони и дру-

ги прописи и акти од значење за остварување и зашти-

тата на слободите и правата на граѓанинот, 

-  укажување на потребата од донесување на закони 

и други прописи и акти заради поцелосна заштита на 

слободите и правата на граѓанинот, 

- следење, разгледување и анализирање на оствару-

вањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја ре-

гулираат заштитата на слободите и правата на граѓани-

нот, 

- разгледување на дописите на граѓаните и зазема-

ње ставови по истите, 

- соработува со научни и стручни организации од 

областа на заштитата на слободите и правата на граѓа-

нинот, 

- соработување со соодветни странски и меѓународ-

ни тела од областа на заштитата на слободите и права-

та на граѓанинот  и 

- други прашања што се однесуваат на заштитата на 

слободите и правата на граѓанинот. 

Комисијата не може да врши истражни или други 

судски функции. 

Наодите на Комисијата се основа за поведување по-

стапка за утврдување на одговорност на носителите на 

јавните функции. 
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9. Комисија за надзор над работата на Управата  

за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата  

за разузнавање 

 

Комисијата има претседател, осум члена и нивни 

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- почитување на правата и слободите утврдени со 

Уставот и закони од страна на Управата за безбедност 

и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на 

граѓаните, претпријатијата и други правни лица, 

- законитоста во спроведување на овластувањата на 

Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенци-

јата за разузнавање од аспект на пречекорување на ов-

ластувањата, преземање неовластени постапки, злоу-

потреба и други негативности во работењето, спротив-

но на нивните права утврдени со закон, 

- методите и средствата што ги користат Управата 

за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за ра-

зузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на 

правата на граѓанинот и други субјекти, 

- материјалната, кадровската и техничката опреме-

ност на Управата за безбедност и контраразузнавање и 

Агенцијата за разузнавање и 

- други прашања што се однесуваат на Управата за 

безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за ра-

зузнавање. 

 

10. Комисија за надзор над спроведувањето на мер-

ките за следење на комуникациите од страна на Ми-

нистерството за внатрешни работи и од Министер-

ството за одбрана 

  

Комисијата има претседател, четири члена и нивни  

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- вршење на надзорот над спроведувањето на мер-

ките за следење на комуникациите од страна на Ми-

нистерството за внатрешни работи и на Министерство-

то за одбрана, 

- законитоста во спроведување на мерките за следе-

ње на комуникациите од страна на Министерството за 

внатрешни работи и Министерството за одбрана од ас-

пект на нивна усогласеност со Законот за следење на 

комуникациите и 

- други  прашања  што  се однесуваат на Министер-

ството за внатрешни работи и Министерството за од-

брана во врска со мерките за следење на комуникаци-

ите. 

Комисијата поднесува годишен извештај до Собра-

нието на Република Македонија во рок од два месеца 

по завршувањето на тековната година, за извршениот 

надзор над законитоста на спроведувањето на мерките 

за следење на комуникациите од страна на Министер-

ството за внатрешни работи и Министерството за од-

брана. 

 

11. Комисија за финансирање и буџет 

  

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- системот на финансирање, 

- Буџетот на Републиката, 

- даноците, таксите, придонесите и други јавни да-

вачки на граѓаните и правните лица, 

- царинскиот систем, 

- монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот 

систем, 

- платниот промет и ревизијата, 

- заемите и кредитите, 

- јавните набавки, 

- системот на осигурување, 

- сопственоста и други имотноправни односи, 

- стоковните резерви, 

- игрите на среќа   и 

- други прашања што се однесуваат на финансира-

њето. 

 

12. Комисија за економски прашања 

 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- производство и трговија, 

- минерални суровини и енергетика, 

- туризам, угостителство и занаетчиство, 

- надворешно-трговско работење, 

- странски вложувања, 

- сопственичка трансформација, 

- мерки против монополска положба и монополско 

однесување на пазарот, 

- заштита на потрошувачите, 

- јавни претпријатија, 

- концесии, 

- статистика   и  

- други прашања што се однесуваат на економскиот 

систем. 

 

13. Комисија за земјоделство, шумарство  

и водостопанство 

 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 
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- земјоделското земјиште, пасиштата и други при-

родни богатства и природни сили, 

- арондацијата, комасацијата и мелиорацијата, 

-  сточарството, полјоделството, овоштарството и  

лозарството, 

- ловот и риболовот, 

- животинскиот и растителниот свет, 

- ветеринарно здравство и заштита на растенијата, 

- премерот и катастарот на земјиштето, 

- употребата и користењето на водите и одобрува-

њето на режимот на водите, 

- хидромелиоративните системи и хидрометеоро-

лошките работи   и 

- други прашања што се однесуваат на земјодел-

ството, шумарството и водостопанството. 

 

14. Комисија за транспорт, врски и екологија 

 

Комисијата има претседател, десет члена и  нивни 

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воз-

душниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и 

радиосообраќајот, 

- жичарите и ски-лифтовите, 

- системите на телекомуникации и радиодифузниот 

систем, 

- изградбата  на  инвестиционите објекти во областа 

на транспортот и телекомуникациите, 

- просторното и урбанистичкото планирање, 

- уредувањето на градежното земјиште, 

- станбеното и комуналното стопанисување, 

- заштитата  и  унапредувањето  на  животната  сре-

дина, природата, воздухот, земјата и водите од загаду-

вање, 

- обезбедување услови за здрава животна средина, 

- спречување на штетната бучава, 

- заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни 

дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните 

мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енерги-

ја  и 

- други прашања што се однесуваат на транспортот, 

врските, урбанизмот и екологијата. 

 

15. Комисија за образование, наука и спорт 

 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- системот и организацијата на предучилишното 

воспитување и образование, основното, средното и ви-

сокото образование, 

- правото на настава на јазиците на заедниците во 

областа на воспитувањето и образованието, 

-  системот и организацијата на научноистражувач-

ката дејност, 

- создавање, примена и вреднување на пронајдо-

ците, патентите и други инвентивни активности што 

произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид 

интелектуално творештво, 

- информатиката, научниот и технолошкиот развој 

и техничката култура, 

- организација, развој и функционирање на инфор-

мациониот систем во Републиката, 

-  образованието на младите, ученичкиот и студен-

тскиот стандард, 

- поттикнување на интелектуалното, културното и 

научното творештво на младите, 

- едукација за превентивна заштита на младите од 

болестите на зависност и од СИДА, 

- развој и унапредување на физичката култура, 

- развојот на врвниот спорт   и 

- други прашања што се однесуваат на образовани-

ето, науката, младите и спортот. 

 

16. Комисија за култура 

 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- организацијата,   развојот и унапредувањето на 

културата, 

- заштита на природното и културното наследство 

во Република Македонија, 

- збогатување на историското и уметничкото тво-

рештво, 

- афирмирање и заштита на врвни културни вред-

ности, 

- афирмација и заштита на авторството и авторско-

то право, 

- донации и спонзорства, 

- дејности   за  заштита  и  користење на движно и 

недвижно културно богатство, 

- издавачка дејност и библиотекарство, 

- споменично одбележување и заштита на спомени-

ците на културата, 

- употреба и заштита на македонскиот јазик, 

- информирање,  културни  и  други дејности заради 

изразување на идентитетот и особеностите на заедни-

ците, 

- определување годишнини на настани и личности 

од посебно значење за државноправниот развој на Ре-

публиката, афирмација на историското и културното 

наследство и негување на општо цивилизациските 

вредности, 
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- начинот и формите на одбележување на значајни 

настани и личности,           

- активностите на посебни одбори формирани за од-

делни одбележувања   и 

- други прашања што се однесуваат на културата и 

одбележувањето годишнини на значајни настани и 

личности. 

 

17. Комисија за здравство 

 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

-  здравствената заштита на населението, 

-  здравственото осигурување, 

-  заштитата на населението од заразни болести, од 

штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и 

бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето 

и животните производи, 

-  заштитата од болестите на зависност и од СИДА, 

-  хигиенскоепидемиолошката состојба, 

- производството, прометот и снабдувањето со ле-

кови, помошните лековити средства и медицинските 

помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и ма-

теријали, отрови и опојни дроги, 

-  санитарниот и здравствениот надзор   и 

- други прашања што се однесуваат на здравството. 

 

18. Комисија за труд и социјална политика 

 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- работните односи и за заштитата на работниците 

на работа, 

- правото на штрајк, 

- вработување и права во случај на невработеност, 

- заштита на жената на работа и заштита на мај-

чинството, 

- платите и животниот стандард, 

- социјалната политика и социјалната сигурност на 

граѓаните, 

- системот, организацијата, развојот и унапредува-

њето на социјалната заштита и заштитата на децата, 

- популационата политика, бракот и семејството, 

- системот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање, 

- боречко-инвалидската  заштита  и  заштитата на 

воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за 

идеите на самобитноста на македонскиот народ и него-

вата државност   и 

- други прашања што се однесуваат на трудот и со-

цијалната политика. 

19. Комисија за локална самоуправа 

 

Комисијата има претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици.  

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за:  

- локалната самоуправа,  

- територијалната организација на локалната само-

управа во Република Македонија,  

- следењето на развојот и мерките за унапредување 

на локалната самоуправа,  

- следењето на состојбата на територијалната орга-

низација и на стандардите за големината, населението 

и потребите на локалната самоуправа,  

- следењето на системот, политиката, мерките и 

инструментите за остварување порамномерен региона-

лен развој и  

- следење на остварувањето и користењето на сред-

ствата наменети за рамномерен регионален развој.  

 

20.  Комисија за еднакви можности на жените  

и мажите 

 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни 

заменици. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат за: 

- разгледување на предлозите на закони и други 

прописи што ги донесува Собранието од областа на 

трудот и социјалната политика, образованието и здрав-

ството, семејството и грижата за децата, како и други 

предлози на закони и други прописи од аспект на вклу-

ченоста на родовиот концепт во нив, 

- разгледување на предлогот на националниот план 

за акција за еднакви можности на жените и мажите, 

- следење  на усвојувањето и примената на основ-

ните и посебните мерки за воспоставување на еднакви 

можности на жените и мажите во сите области од јав-

ниот и приватниот сектор  преку   доставени извештаи 

од Одделението за унапредување на рамноправноста 

меѓу половите при Министерството за труд и социјал-

на политика, 

- следење на системот на мерки за отстранување на 

нееднаквиот третман на жените и мажите преку доста-

вени извештаи од Одделението за унапредување на 

рамноправноста меѓу половите при Министерството за 

труд и социјална политика, 

-  иницира донесување и изменување  на закони и 

други прописи од областа на еднаквите можности на 

жените и мажите, 

- поттикнување на соработката меѓу надлежните 

органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите 

можности на жените и мажите, 

- редовно информирање на Собранието за сите пра-

шања сврзани со еднаквите можности на жените и ма-

жите, 
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- соработката со соодветните комисии на другите 

земји  и 

- разгледува други прашања што се однесуваат на 

еднаквите можности на жените и  мажите. 

 

21. Комисија за деловнички и мандатно-имунитет-

ни прашања 

  

Комисијата има претседател, осум члена и нивни  

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- спроведување на Деловникот на Собранието и на 

деловниците на работните тела и дава мислење за раз-

решување на спорни прашања, 

- иницијативи за  изменување  на  Деловникот  на  

Собранието и деловниците на работните тела, 

- предлагање на донесување, односно изменување и 

дополнување на Деловникот на Собранието, 

- извештаите на Државната изборна комисија за 

пратеници од листата на кандидати кои станале прате-

ници за остатокот од мандатот, 

- основите за престанок и одземање на мандатот на 

пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извеш-

тај, 

- имунитетот на пратениците  и 

- други прашања во врска со Деловникот и ман-

датно-имунитетните права. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за основање на постојани 

работни тела на Собранието на Република Македонија  

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

91/11). 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-2016/1 Претседател 

26 мај 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

2452. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 223 став 1 од Деловни-

кот на Собранието на Република Македонија, Собрани-

ето на Република Македонија, на седницата одржана на 

26 мај 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ 

ГРУПИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се уредуваат основањето, составот и 

работата на постојаните делегации на Собранието на 

Република Македонија во меѓународните парламентар-

ни собранија, повремените делегации, пратеничките 

групи за соработка со други парламенти и други обли-

ци за остварување на меѓународната соработка на Соб-

ранието на Република Македонија (во натамошниот 

текст: Собранието). 

 

I. Постојани делегации во меѓународните  

парламентарни собранија 

 

Член 2 

Се основаат следниве постојани делегации на Соб-

ранието во меѓународните парламентарни собранија 

(во натамошниот текст: делегации): 

- Делегација во Парламентарното собрание  на Со-

ветот на Европа (ПС СЕ), 

- Делегација во Парламентарното собрание  на Ор-

ганизацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС 

ОБСЕ), 

- Делегација во Интерпарламентарната унија 

(ИПУ), 

- Делегација во Парламентарната димензија на Цен-

тралноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), 

- Делегација во Парламентарното собрание  на Се-

верноатлантската договорна организација, со статус на 

придружна делегација (ПС НАТО) и 

- Делегација во Парламентарното собрание на Ме-

дитеранот (ПС на Медитеранот) и  

- Делегација во Парламентарното собрание на Про-

цесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ). 

Делегациите се основаат заради учество во работа-

та на меѓународни  парламентарни собранија, застапу-

вање и остварување на државните и надворешно-поли-

тичките интереси и приоритети. 

 

Член 3 

Делегацијата во Парламентарното собрание  на Со-

ветот на Европа се состои од шеф  на Делегацијата, 

двајца члена  и тројца заменици-членови на Делегаци-

јата. 

Акредитивите на членовите и замениците-членови 

на Делегацијата во Парламентарното собрание  на Со-

ветот на Европа ги издава претседателот на Собрание-

то на Република Македонија, најдоцна седум дена пред 

започнувањето на редовното годишно заседание на 

Парламентарното собрание  на Советот на Европа. 
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Мандатот содржан во акредитивот од ставот 2 на 

овој член не може да се отповика, освен во случаите 

наведени во актите на Парламентарното собрание  на 

Советот на Европа. 

 

Член 4 

Делегацијата во Парламентарното собрание на Ор-

ганизацијата за безбедност и соработка во Европа се 

состои од шеф на Делегацијата, двајца членови и 

тројца заменици членови. 

 

Член 5 

Делегацијата во Интерпарламентарната унија се 

состои од претседателот на Собранието, кој е шеф на 

Делегацијата и шест члена. 

Делегацијата се состои од пратеници од различен 

пол. 

 

Член 6 

Делегацијата во Парламентарната димензија на 

Централноевропската иницијатива се состои од шеф, 

двајца членови  и тројца заменици-членови. 

 

Член 7 

Делегацијата во Парламентарното собрание на Се-

верноатлантската договорна организација се состои од 

шеф, двајца членови  и тројца заменици-членови. 

 

Член 8 

Делегацијата во Парламентарното собрание на Ме-

дитеранот се состои од шеф, двајца членови  и тројца 

заменици-членови. 

 

Член 9 

Делегација во Парламентарното собрание на Про-

цесот за соработка во Југоисточна Европа се состои од 

претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегаци-

јата, четири члена и четири заменици-членови. 

 

Член 10 

Делегациите определуваат членство, односно учес-

тво на нивните членови во раководните тела, комиси-

ите, другите работни тела и облици на дејствување на 

меѓународните парламентарни собранија. 

 

Член 11 

Во делегациите за кои, во согласност со оваа од-

лука, не се определуваат заменици-членови, во отсус-

тво на член на делегацијата, се определува заменик за 

определена активност. 

Заменикот од ставот 1 на овој член го определува 

пратеничката група на којашто и припаѓа членот кој се 

заменува, за што координаторот на пратеничката група 

навремено го известува шефот на соодветната делега-

ција. 

Во случај на спреченост на шефот на делегацијата 

тој определува член на делегацијата кој ќе ги врши ра-

ботите на шеф  на делегацијата за определена актив-

ност. 

 

Член 12 

Делегациите работат во согласност со актите на 

Собранието и актите на меѓународните парламентарни 

собранија чиишто членови се. 

 

Член 13 

Право на учество во активностите на меѓународни-

те парламентарни собранија по истекот на мандатот на 

Собранието, а до избор на нова делегација, имаат деле-

гациите во меѓународните парламентарни собранија во 

чии акти тоа изречно е утврдено. 

 

Член 14 

Во врска со прашањата кои се разгледуваат во ме-

ѓународните парламентарни собранија и други актив-

ности во кои делегациите учествуваат, делегациите со-

работуваат со надлежните работни тела  на Собрани-

ето, како и со надлежните органи на државната управа, 

со стручни и научни организации, здруженија на граѓа-

ни и други организации и институции. 

Во врска со актите и активностите на меѓународни-

те парламентарни собранија чии членови се, делегаци-

ите можат да покренат разгледување на одредени пра-

шања на седници на работните тела на Собранието и на 

седници на Собранието и во врска со нив да покрену-

ваат иницијативи за донесување на закони, декларации, 

резолуции, препораки, одлуки и други акти. 

Делегациите го информираат Собранието и надлеж-

ните органи на државната управа, за донесените акти 

на меѓународните парламентарни собранија и, кога тоа 

е потребно, предлагаат преземање на соодветни актив-

ности заради нивно остварување. 

 

Член 15 

Делегациите ги информираат претседателот и пот-

претседателите на Собранието, како и координаторите 

на пратеничките групи за рамковната програма на нив-

ните  активности за идната година најдоцна до 1 декем-

ври во тековната година. 

 

II. Повремени делегации 

 

Член 16 

Заради остварување на соработка со меѓународни 

парламентарни собранија во кои Република Македони-

ја не е член или учествува на други активности од об-

ласта на меѓународната соработка, се основаат повре-

мени делегации на Собранието. 

 

Член 17 

Составот на повремените делегации го определува 

претседателот на Собранието со потпретседателите и 

координаторите на пратеничките групи. 
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Член 18 

За работата на повремените делегации соодветно се 

применуваат членовите 12,  13 и 14 на оваа одлука. 

 

III. Пратенички групи за соработка  

со други парламенти 

 

Член 19 

Заради остварување на билатерална парламентарна 

соработка се основаат пратенички групи за соработка 

со парламенти на други држави (во натамошниот 

текст: пратенички групи). 

При основањето на пратеничките групи се поаѓа од 

изразените заемни интереси за остварување и развој на 

соработка меѓу парламентите. 

Пратенички групи можат да се основаат за соработ-

ка со парламенти на една или на повеќе држави. 

 

Член 20 

Пратеничките групи имаат претседател и најмногу 

осум члена. 

 

Член 21 

Пратеничките групи дејствуваат преку остварување 

средби со пратеничките групи, односно делегации на 

соодветните парламенти, размена на мислења, заемна 

соработка во активностите во меѓународните парла-

ментарни собранија и други начини на дејствување. 

Пратеничките групи го следат и поттикнуваат раз-

војот на севкупните односи меѓу Република Македони-

ја и соодветната држава и остваруваат средби со прет-

ставниците на соодветните држави во Република Маке-

донија. 

 

Член 22 

Пратеничките групи, по потреба, соработуваат со 

постојаните делегации на Собранието во меѓународни-

те парламентарни собранија, со надлежните работни 

тела на Собранието, како и со надлежните органи на 

државната управа, со стручни и научни организации, 

здруженија на граѓани и други организации и институ-

ции. 

 

IV. Други облици на остварување на  

меѓународната соработка 

 

Член 23 

Заради учество во Парламентарното собрание на 

Франкофонијата, пратениците кои говорат француски 

јазик и ќе се изјаснат за членство во Секцијата, основа-

ат секција на Собранието во Парламентарното собра-

ние на Франкофонијата (во натамошниот текст: Секци-

јата). 

Секцијата донесува правила со кои се уредува рабо-

тата на Секцијата, нејзините тела и на делегацијата во 

Парламентарното собрание на Франкофонијата. 

Член 24 

Конститутивната седница на Секцијата ја свикува 

претседателот на Собранието. 

 

Член 25 

За работата на делегацијата на Секцијата во Парла-

ментарното собрание на Франкофонијата соодветно се 

применуваат членовите 12, 13 и 14 на оваа одлука. 

 

V. Заеднички одредби 

 

Член 26 

Во составот на постојаните делегации во меѓуна-

родните парламентарни собранија и на пратеничките 

групи за соработка со други парламенти се обезбедува 

соодветна застапеност на пратениците од пратеничките 

групи и независните пратеници, како и соодветна зас-

тапеност на пратениците од различен пол. 

Во постојаните делегации во меѓународните парла-

ментарни собранија се избираат пратеници кои знаат 

еден од службените јазици на соодветните парламен-

тарни собранија. 

 

Член 27 

При определувањето на составот на повремените 

делегации се води сметка за карактерот на организаци-

јата, односно активноста во која учествува делегаци-

јата, како и во најголема можна мера, за соодветната 

застапеност на пратениците од пратеничките групи, не-

зависните пратеници, како и застапеноста на пратени-

ци од различен пол. 

 

Член 28 

Заради остварување на нивните активности, делега-

циите, пратеничките групи и другите облици на меѓу-

народна соработка се координираат со Министерството 

за надворешни работи, а можат да бараат информации 

и други материјали и од други надлежни државни ор-

гани. 

 

Член 29 

Делегациите, пратеничките групи и другите облици 

на меѓународна соработка го информираат Собранието 

за нивните активности и поднесуваат извештај до прет-

седателот на Собранието. 

 

Член 30 

Делегациите, пратеничките групи и другите облици 

на меѓународна соработка ги информираат средствата 

за јавно информирање за нивните активности. 

 

Член 31 

Делегациите, пратеничките групи и другите облици 

на меѓународна соработка по потреба одржуваат соста-

ноци. 
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Член 32 

Стручните работи за делегациите, пратеничките 

групи и другите облици на меѓународна соработка ги 

вршат секретарите на делегациите од редот на вработе-

ните во Службата на Собранието, а по потреба се фор-

мираат и секретаријати. 

Во врска со активностите на делегациите, прате-

ничките групи и другите облици на меѓународна сора-

ботка секретарите, односно секретаријатите од ставот 1 

на овој член, соработуваат со секретаријатите на меѓу-

народните парламентарни собранија, соодветните 

служби на други парламенти, други меѓународни орга-

низации и институции, како и со надлежни државни 

органи во Република Македонија. 

 

VI. Преодни и завршни одредби 

 

Член 33 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за  основање делегации, 

пратенички групи и други облици на остварување на 

меѓународната соработка на Собранието на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 91/11). 

 

Член 34 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-2107/1 Претседател 

26 мај 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

2453. 

Врз основа на членот 7 од Законот зa определување 

на услов за ограничување за вршење на јавна функција, 

пристап на документи и објавување на соработката со 

органите на државната безбедност („Службен весник 

на Република Македонија“ број 86/12) Собранието на 

Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 

2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНО-

ВИ  НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА  

НА ФАКТИТЕ 

 

1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на единаесет члена на Комисијата 

за верификација на фактите. 

2. Заинтересираните кандидати, државјани на Ре-

публика Македонија, со висoк личен и професионален 

интегритет, пријавите со наведените документи во точ-

ката 4 на оваа одлука да ги поднесат до Комисијата за 

прашања на изборите и именувањата на Собранието на 

Република Македонија во рок од 15 дена од денот на 

објавувањето на оваа одлука во  „Службен весник на 

Република Македонија“. 

3. Член на Комисијата не може да биде лице кое е 

член на орган на политичка партија, ниту лице кое е 

осудено со правосилна судска пресуда за кривично де-

ло на безусловна казна затвор во траење од најмалку 

шест месеци или ако му е изречена казна забрана на 

вршење професија, дејност и должност и лице кое во 

периодот утврден  во членот 4 од Законот зa определу-

вање на услов за ограничување за вршење на јавна 

функција, пристап на документи и објавување на сора-

ботката со органите на државната безбедност било  

претседател  на  државата,  претседател  и  потпретсе-

дател  на Собранието на Република Македонија, прет-

седател и член (министер или заменик министер) на 

Владата на Република Македонија, вработен во органи-

те за државна безбедност, или избрани лица кои прет-

ходно работеле или работат во институции кои соглас-

но со Законот се задолжени да соработуваат со Коми-

сијата.  

4. Заинтересираниот кандидат треба да достави: 

- пријава, 

- Уверение за државјанство, 

- биографија за движење во службата, односно про-

фесијата, 

- документ од надлежен орган дека лицето не е осу-

дено со правосилна судска пресуда за кривично дело 

на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест 

месеци, 

- документ од надлежен орган дека не му е изречена 

казна забрана за вршење на професија, дејност и долж-

ност, 

- изјава со која свесно и одговорно тврди дека не 

соработувал со органите на државната безбедност и  

- изјава со која лицето потврдува дека не е член на 

орган на политичка партија и дека во периодот од 2 ав-

густ 1944 година до 1 септември 2006 година, не било 

претседател  на државата, претседател и потпретседа-

тел на Собранието на Република Македонија, претседа-

тел и член (министер или заменик министер) на Влада-

та на Република Македонија, вработен во органите за 

државна безбедност, или избрани лица кои претходно 

работеле или работат во Управата за безбедност и кон-

траразузнавање при Министерството за внатрешни ра-

боти, Воената служба за безбедност и разузнавање при 

Министерството за одбрана, Агенцијата за разузнавање 

и Државниот архив на Република Македонија.  
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5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и во весниците „Дневник“ и 

„Лајм“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-2108/1 Претседател 

26 мај 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2454. 

Врз основа на член 55 став 1, од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 13.5.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИ-

ЕТО ЗА ДУХОВНО ОБЕДИНУВАЊЕ НА СЕТИН-

ЦИ-ПОПАДИНЦИ И КРУШОРАДИ ОД ЛЕРИН 

ВО МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува користењето на движната 

ствар - моторно возило со следните карактеристики: 

- марка  AUDI 

- тип А4 

- број на шасија WAUZZZ8DZVA128543  

-  вредност 300.000,00 денари. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно  користење, без надомест на Здружението за ду-

ховно обединување на Сетинци-Попадинци и Крушо-

ради од Лерин во Македонија - Скопје. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со претседателот на Здружението за духовно 

обединување на Сетинци-Попадинци и Крушоради од 

Лерин во Македонија – Скопје, со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа 

одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42 – 3339/1 Заменик на претседателот 

13 мај 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

2455. 

Врз основа на член 9-б став 4 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 и 42/14), 

министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В ИЛ Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА НОСИТЕЛИТЕ НА 

СЕМЕЈНО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на потврдата за вршење на превоз на носители-

те на семејно земјоделско стопанство. 

 

Член 2 

Потврдата за вршење на превоз на носителите на 

семејно земјоделско стопанство се издава на хартија во 

зелена боја во А4 формат. 

Потврдата од став 1 на овој член ги содржи следни-

те податоци: сериски број, грб на Република Македо-

нија, под него текст: „Република Македонија“, а под 

него текст: „Министерство за транспорт и врски“, на-

зив на потврдата, име и презиме на носителот на семеј-

но земјоделско стопанство, адреса, единствен матичен 

број, датум на издавање, рок на важност, место за пе-

чат и потпис. 

Формата и содржината на потврдата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-7735/1 Министер 

23 мај 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2456. 

Врз основа на член 78, член 57 и член 58 од Законот 

за преземање на акционерски друштва („Службен вес-

ник на РМ“ број  69/2013  и 188/2013), а во врска со 

член 184, точка а) и г)  од  Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

донија на својата седница одржана на ден 19.5.2014 го-

дина, го донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Сe задолжува правното лице D.M. I TRANEMO 

AD Sweden да продаде 400 акции кои ги поседува во 

друштвото Димко Митрев АД Велес, на кои со Реше-

ние бр. 08-2428/7 од 7.12.2009 година им е ограничено 

правото на глас и дивиденда. 

2. Се задолжува правното лице акциите од став 1 на 

ова Решение да ги продаде во рок не подолг од 6 месе-

ци од денот на правосилноста на ова решение.    

3. Доколку правното лице не постапи согласно став 

1 и став 2 на ова Решение, по правосилноста на ова ре-

шение продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисија-

та согласно член 57 и член 58 од Законот за преземање 

на акционерски друштва.  

4. Жалбата изјавена против ова решение го одлага 

неговото извршување. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на неговото 

донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 

Бр. УП1 08-66 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2457. 

Врз основа на член 190 и член 149 став 3 од Зако-

нот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 

188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на ден 

19.5.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ИЗНОСОТ, ВИДОТ, ОДРЖУВА-

ЊЕТО И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И КОН-

ТРОЛА НА ЛИКВИДНИТЕ СРЕДСТВА НА 

ДРУШТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВА-

ЊЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ ДОБИЕНА ОД 

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за износот, видот, одржувањето и 

начинот на пресметка и контрола на ликвидните средс-

тва на друштвата за инвестиционо советување со доз-

вола за работење добиена од Комисијата за хартии од 

вредност („Сл.весник на РМ“ број 110/2006), во член 6 

по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:  

„Известувањето може до Комисијата за хартии од 

вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма 

потпишано со квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 2 

Во член 7 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 

„Известувањето од став 2 и пресметката од став 3 

на овој член може до Комисијата за хартии од вредност 

на РМ, да се поднесат во електронска форма потпиша-

ни со квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 3 

Во Прилог 1, Формулар ЛСДИС 1 и Прилог 2, Фор-

мулар ЛСДИС 2 по зборот „потпис“ се додаваат зборо-

вите: „односно квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за износот, видот, одржувањето и начинот на прес-

метка и контрола на ликвидните средства на друштвата 

за инвестиционо советување со дозвола за работење 

добиена од Комисијата за хартии од вредност. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-338/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2458. 

Врз основа на член 190 и член 85 став 1 од Законот 

за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 

188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на ден 

19.5.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ШТО СЕ ПОДНЕСУВА ЗА ДОЗВОЛА 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА БЕРЗА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето што се поднесува за дозвола за основање на берза 

(„Сл.весник на РМ“ број 110/2006), во член 2 по став 1 

се додава нов став 2 кој гласи:  



 Стр. 16 - Бр. 85                                                                                             28 мај 2014 
 

„Барањето може до Комисијата за хартии од вред-

ност на РМ, да се поднесе во електронска форма пот-

пишано со квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 2 

Во член 4 став 1 алинеја 19 по зборовите: „потпис“ 

се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигита-

лен сертификат“. 

 

Член 3 

Во Прилог 1, Образец Б-ДОБ, во точка Х, по зборот 

„потпис“ се додаваат зборовите: ,,однсоно квалифику-

ван дигитален сертификат“. 

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето што се под-

несува за дозвола за основање на берза. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-339/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2459. 

Врз основа на член 190 и член 149 став 2 од Зако-

нот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 

188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на ден 

19.5.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СТРУКТУРАТА И НАЧИНОТ НА 

ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА 

ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО  СОВЕТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за структурата и начинот на прес-

метка на основната главнина на друштво за инвестици-

оно советување („Сл. весник на РМ“ број 110/2006), во 

член 7 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:  

„Известувањето од став 2 на овој член, може до Ко-

мисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во 

електронска форма потпишан со квалификуван дигита-

лен сертификат“. 

 

Член 2 

Во Прилог 1, Формулар ОГДИС 1, по зборот ,,пот-

пис“ се додаваат зборовите: „квалификуван дигитален 

сертификат“. 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за структурата и начинот на пресметка на основна-

та главнина на друштво за инвестиционо советување. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-340/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2460. 

Врз основа на член 190 и член 114 став 5 од Зако-

нот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 

188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на ден 

19.5.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА 

ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 

 

Член 1 

Во Правилникот за обновување на дозволата за ра-

ботење на брокер („Сл.весник на РМ“ број 122/2006, 

58/2011 и 164/2012) во член 4 став 1 по зборот „писме-

но“ се додаваат зборовите: „електронско“. 

 

Член 2 

Во член 4 по ставот 4 се додава нов став кој гласи: 

(4) „Барањето може до Комисијата за хартии од 

вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма 

потпишано со квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 3 

Во член 5 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 

3 кои гласат: 

(2) „Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој 

член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, 

да се поднесат во електронска форма потпишани со 

квалификуван дигитален сертификат“. 

(3) „Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој 

член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во 

електронска форма потпишани со квалификуван диги-

тален сртификат“. 

 

Член 4 

Во член 6 ставот 1 се менува и гласи: 
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„Документацијата од член 5 точки 1, 2, 3, 4 и 7 на 

овој Правилник кои се поднесуваат до Комисијата а 

хартии од вредност, треба да бидат доставени во ори-

гинал или нотарски заверена копија“. 

 

Член 5 

Во Образец Б-ОДБ, по зборот „потпис“ се додаваат 

зборовите: „односно квалификуван дигитален сертифи-

кат“. 

Во Образец И-ОДБ и И-ОДБ 1 по зборот ,,име и 

презиме“ се додаваат зборовите: „односно квалифику-

ван дигитален сертификат“. 

 

Член 6 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за обновување на дозволата за работење на брокер. 

 

Член 7 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-341/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2461. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) 

, а во врска со член 54 став 7 од Законот за инвестици-

ски фондови („Сл.весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 

24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

ден 19.5.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

СКРАТЕНА ФОРМА НА ПРОСПЕКТОТ НА 

ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на скра-

тена форма на проспектот на отворен инвестициски 

фонд („Сл.весник на РМ“ број 157/2009), во членот 5 

по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Скратениот проспект може до Комисијата за хар-

тии од вредност на РМ, да се достави во електронска 

форма потпишан со квалификуван дигитален сертифи-

кат“. 

Ставот 3 станува став 4. 

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи: 

„Доколку скратениот проспект се доставува во пис-

мена форма, лицата од став 2 на овој член се должни 

секоја страна на проспектот да ја парафираат, а послед-

ната да ја потпишат.“ 

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6. 

Ставот 6 се брише. 

Ставот 8 се менува и гласи: 

„Доколку скратениот проспект се доставуваат до 

Комисијата во писмена форма задолжително се доста-

вуваат и во електронска форма на CD/DVD медиум во 

PDF формат“.  

 

Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на скратена форма на 

проспектот на отворен инвестициски фонд. 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-607/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2462. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) 

, а во врска со член 53 став 3 од Законот за инвестици-

ски фондови („Сл.весник на РМ“ј 12/2009, 67/2010, 

24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија на седницата одржана на ден 

19.5.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПРОСПЕКТОТ НА ОТВОРЕН И ЗАТВОРЕН ИН-

ВЕСТИЦИСКИ ФОНД 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на прос-

пектот на отворен и затворен инвестициски фонд 

(„Сл.весник на РМ“број 157/2009) , во членот 3 по ста-

вот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Барањето од ставот 2 на овој член може до Коми-

сијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во 

електронска форма потпишано со квалификуван диги-

тален сертификат“. 

 

Член 2 

Во членот 7 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гла-

си: 

,,Проспектот може до Комисијата за хартии од 

вредност на РМ, да се достави во електронска форма 

потпишан со квалификуван дигитален сертификат“. 
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Ставот 3 станува став 4. 

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи: 

,, Доколку проспектот се доставува во писмена фор-

ма, лицата од став 2 на овој член се должни секоја 

страна на проспектот да ја парафираат, а последната да 

ја потпишат.,, 

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6. 

Ставот 6 се брише. 

Ставот 8 се менува и гласи: 

,,Доколку проспектот и скратениот проспект се до-

ставуваат до Комисијата во писмена форма задолжи-

телно се доставуваат и во електронска форма на 

CD/DVD медиум во PDF формат“.  

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на проспектот на отворен 

и затворен инвестициски фонд. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-608/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2463. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 

а во врска со член 18 став 5 од Законот за инвестици-

ски фондови („Сл.весник на РМ“број 12/2009, 67/2010, 

24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија на седницата одржана на ден 

19.5.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИС-

ПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОДНОС-

НО ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИ-

РЕКТОРИ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за потребна документација која се 

приложува како доказ за исполнување на условите за 

именување на членови на управниот одбор односно из-

вршни членови на одборот на директори на друштво за 

управување со инвестициски фондови („Сл.весник на 

РМ“ број 153/2009), во членот 4 по ставот 2 се додава 

нов став 3 кој гласи: 

„Барањето од ставот 1 и Прашалникот (образец 1) 

од став 1 точка 10 на овој член може до Комисијата за 

хартии од вредност на РМ, да се достават во електрон-

ска форма потпишани со квалификуван дигитален сер-

тификат“. 

 

Член 2 

Во Прилогот, Образец 1- Прашалник за член на 

управен одбор односно извршен член на одборот на 

директори на друштво за управување со инвестициски 

фондови, во точка 12 по зборот „потпис“ се додаваат 

зборовите: „односно квалификуван дигитален сертифи-

кат“. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за потребна документација која се приложува како 

доказ за исполнување на условите за именување на 

членови на управниот одбор односно извршни членови 

на одборот на директори на друштво за управување со 

инвестициски фондови. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-609/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2464. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Сл.весник на РМ“  број 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) 

, а во врска со член 39 став 9 од Законот за инвестици-

ски фондови („Сл.весник на РМ“број 12/2009, 67/2010, 

24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

ден 19.5.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА 

ИЗБОР НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за добивање на одобрение за избор на депозитар-

на банка („Сл.весник на РМ“ број 153/2009), во член 2 

став 1 зборот „писмен“ се брише. 
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Член 2 

Во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

,,Изјавата од став 2 на овој член може до Комисија-

та за хартии од вредност на РМ, да се достави во еле-

ктронска форма потпишана со квалификуван дигита-

лен сертификат“. 

 

Член 3 

Во членот 3 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

,,Барањето од став 1 на овој член може до Комиси-

јата за хартии од вредност на РМ, да се достави во еле-

ктронска форма потпишано со квалификуван дигита-

лен сертификат“. 

 

Член 4 

Во Прилогот, Образец Б-ОИПДБ по зборот ,,потпис 

и печат,, се додаваат зборовите ,,односно квалифику-

ван дигитален сертификат“. 

 

Член 5 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за добивање 

на одобрение за избор на депозитарна банка. 

 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-610/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2465. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 

а во врска со член 48 став 3 и член 50 став 3 од Законот 

за инвестициски фондови („Сл.весник на РМ“ број 

12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на ден 19.5.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И 

НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИН-

ВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ И НАЧИНОТ НА УТВР-

ДУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИОТ БРОЈ НА 

ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот 

на водење на Регистарот на инвестициски фондови и 

начинот на утврдување на идентификацискиот број на 

инвестицискиот фонд („Сл.весник на РМ“ број 

86/2009), во член 2 по став 5 се додава нов став 6 кој 

гласи:  

„Пријавите од став 1, став 3 и став 4 на овој член 

може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се 

поднесат во електронска форма потпишани со квали-

фикуван дигитален сертификат“. 

 

Член 2 

Во членот 12 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 

,,Известувањето од став 1 на овој член може до Ко-

мисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во 

електронска форма потпишано со квалификуван диги-

тален сертификат“. 

 

Член 3 

Во Прилог 4, Образец З-ОИФ и Прилог 5, Образец 

З-ЗИФ, по зборовите ,,име и презиме, потпис од одго-

ворното лице (т.е. одговорните лица) и печат на друш-

твото за управување со инвестициски фондови,, се до-

даваат зборовите: „односно квалификуван дигитален 

сертификат“. 

Во Прилог 6, Образец З-ПИФ, по зборовите: „име и 

презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните 

лица) и печат на друштвото за управување со приватни 

фондови,, се додаваат зборовите ,,односно квалифику-

ван дигитален сертификат“. 

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата, содржината и начинот на водење на Ре-

гистарот на инвестициски фондови и начинот на утвр-

дување на идентификацискиот број на инвестицискиот 

фонд. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-611/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2466. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 

став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-

твото за производство, трговија и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, на ден 27.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА 

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 160/12 од 14.6.2013 година, на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје,  се продолжува до 14.10.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

  УП1 бр. 08-160/12  

  27 мај 2014 година                                         Претседател, 

           Скопје                                                 Димитар Петров, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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