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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3605. 
Врз основа на член 32-а, став (2) од Законот за 

данокот за додадена вредност („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 

19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 

95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 

130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

23.8.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ 

ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ 

ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ОД  

СТРАНА НА ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на добрата и услу-

гите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон 

кого е извршен промет од страна на друг даночен об-

врзник („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 45/14), во членот 2, став (1), во точката 8, во потто-

чка б), точката на крајот од реченицата се брише и се 

додава сврзникот „и“. 

По потточката б), се додава потточка в) која гласи: 

„в) гасоводи и системи за снабдување со гас.“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-6260/1 Заменик на претседателот 

23 август 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

_________ 

3606. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/09, 36/11,  51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16),  Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

17.8.2016 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

СУБВЕНЦИOНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА 

НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2016 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за субвенционирање на потрошу-

вачката на енергија за 2016 година  („Службен весник 

на Република Македонија“  бр. 2/16 ), во Дел  VI. 

,,ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА“, во ставот 1 бројот 

„70.700.000“ се заменува со бројот „84.400.000“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-6361/1 Заменик на претседателот 

17 август 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

3607. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15 , 192/15 и 30/16)  и член 32 

од Законот за извршување на Буџетот на Република 

Македонија за 2016 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 209/15), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 го-

дина, донeсе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ПРОГРАМАТА ЗА   

ОСТВАРУВАЊЕ  НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

ЗА 2016 ГОДИНА 

 

I. Во Програмата за  остварување на социјалната 

заштита за 2016 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.2/16), Главата  IV. „ СРЕДСТВА 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА“ се 

менува и гласи: 

„Средствата за остварување на Програмата за соци-

јална заштита за 2016 година во Буџетот на Република 

Македонија за 2016 година, се предвидени во Раздел 

150.01, на следниве буџетски потпрограми: 

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и 

Завод за социјални дејности. Во 2016 година на оваа 

потпрограма, се предвидени буџетски средства во из-

нос од 491.874.00 денари средства од основен буџет, 

средства од основен буџет ( приходи ) во износ од 

1.450.00 денари, средства од самофинансирачки актив-

ности во износ од 2.650.00 денари и средства од дона-

ции во износ од 550.00 денари. 
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2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифа-

тилишта за вонинституционална социјална заштита. Во 

Буџетот на Република Македонија за 2016 година, на 

оваа потпрограма се планирани 96.291.00 денари сред-

ства од основен буџет, средства од самофинансирачки 

активности во износ од 2.060.00 денари и средства од 

донации во износ од 1.285.00 денари. 

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална 

социјална заштита. Во Буџетот на Република Македо-

нија за 2016 година на оваа потпрограма се планирани 

226.236.00 денари средства од основен буџет, средства 

од основен буџет ( приходи ) во износ од 19.400.00 де-

нари, средства од самофинансирачки активности во из-

нос од 50.350.00 денари и средства од донации во из-

нос од 2.650.00 денари. 

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични 

трансфери. Во Буџетот на Република Македонија за 

2016 година на оваа потпрограма се планирани сред-

ства од заем од Светска банка во износ од 180.000.00 

денари и средства од основен буџет (приходи) во износ 

од 530.00 денари. 

5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и од-

ржување на објекти за социјална заштита и домови за 

стари лица. Во Буџетот на Република Македонија за 

2016 година на оваа потпрограма се планирани 

17.500.00 денари. 

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заш-

тита. Во Буџетот на Република Македонија за 2016 го-

дина на оваа потпрограма се планирани 3.940.000.00 

денари за социјални надоместоци на ставка 471, 

104.240.00 денари трансфери до Фондот за здравствено 

осигурување на ставка 433 и 84.400.00 денари за енер-

гетска сиромаштија на ставка 464. 

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ 

од 3.940.000.00 денари, ќе бидат распоредени за: 

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата 

кои се неспособни за работа и материјано необезбе-

дени, кои не можат да остварат средства за егзистенци-

ја согласно со други прописи. Во 2016 година се очеку-

ва бројот на овие корисници да изнесува 5.800 корис-

ници, при што висината на ова право ќе се зголеми за 

5% отпочнувајќи со исплатата на ова право во месец 

јули 2016 година. За исплатата на постојаната парична 

помош ќе бидат реализирани 357.000.00 денари; 

Социјална парична помош - се исплаќа на дома-

ќинства чии членови се способни за работа, но се мате-

ријално необезбедени. Во 2016 година се очекува да 

бидат опфатени околу 32.000 домаќинства, при што ви-

сината на ова право ќе се зголеми за 5% отпочнувајќи 

со исплатата на ова право во месец јули 2016 година. 

За исплатата на социјалната парична помош ќе бидат 

реализирани 1.210.000.00 денари. 

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице 

- се исплаќа на лица над 26 годишна возраст, кои не 

можат да ги вршат основните животни потреби без по-

мош од друго лице (лица со умерени, тешки и длабоки 

пречки во менталниот развој, лица со потешка и нај-

тешка телесна попреченост, потполно слепи лица, како 

и лица со трајни промени во здравственета состојба). 

Во 2016 година се очекува правото да го стекнат про-

сечно околу 26.500 корисници. Потребните средства за 

задоволување на правото ќе изнесуваат 1.585.000.00 

денари. 

Право на надоместок на плата за скратено работно 

време поради нега на дете со телесни или ментални 

пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Зако-

нот за социјалната заштита и со Законот за работните 

односи, го остварува еден од родителите на хендикепи-

рано дете, доколку родителите се во работен однос. За 

оваа намена во 2016 година се предвидени 4.700.00 де-

нари. 

Еднократна парична помош и помош во натура - 

ова право можат да го остварат лица или семејства ко-

ишто се нашле во положба на социјален ризик заради 

претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-

го лекување или друга социјална загрозеност, како и 

дете или младинец без родители или родителска грижа 

по напуштање на установата или згрижувачкото семеј-

ство. За оваа намена во 2016 година се предвидени 

26.000.00 денари. 

Право на домување - право на паричен надоместок 

за домување согласно со Законот за социјалната зашти-

та има лице без родители и родителска грижа до 18 го-

дишна возраст, односно по престанување на старател-

ството најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надо-

месток за домување се обезбедува и за лицата со приз-

нат статус на бегалец, согласно со одредбите од Зако-

нот за азил и привремена заштита, се до периодот на 

преземање на оваа одговорност од страна на локалната 

самоуправа. За оваа намена во Буџетот на Република 

Македонија за 2016 година се предвидени 1.600.00 де-

нари. 

Парична помош на лице кое до 18 години возраст 

имало статус на дете без родители и родителска грижа 

- со правото можат да се стекнат лицата со стекнат ста-

тус на дете без родители и родителска грижа, доколку 

по полнолетството се без средства за егзистенција, од-

носно се на редовно школување, до навршување на 26 

годишна возраст. Во рамките на oва право, се обезбе-

дува и дополнителна помош за лицата кои се запишани 

по прв пат на студиска година од прв, втор и трет цик-
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лус - докторски студии, како редовни или вонредни 

студенти на јавните високообразовни установи. Во 

2016 година, вкупниот број на овие корисници се пред-

видува да изнесува околу 180 лица. За оваа намена во 

Буџетот на Република Македонија за 2016 година се 

предвидени 47.000.00 денари. 

Правото на додаток за слепило се обезбедува за 

потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а право-

то на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 

26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет или 

лице со квадриплегија, лице со умерени, тешки и дла-

боки пречки во менталниот развој и коешто без помош 

на инвалидска количка не може да ги задоволи основ-

ните животни потреби, утврдени од стручен орган и со 

решение на Центарот за социјална работа. Додаток за 

глувост се обезбедува за тотално глуво лице со нав-

ршени 26 години, коешто има потполно згасната слуш-

на перцепција и истото не може да ги задоволи своите 

животни потреби без толкувач на знаковен јазик. За 

оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 

2016 година се предвидени 634.120.00 денари. 

Право на надоместок за трошоци за сместување и 

надоместок за згрижување на сместеното лице во згри-

жувачко семејство - ќе се исплатува на семејствата кои 

во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална 

заштита. Ова право во 2016 година се предвидува да го 

остварат околу 180 семејства кои ќе згрижат околу 290 

лица, за што се предвидени 42.000.00 денари; 

Сместување во ученички домови или други устано-

ви на деца без родители и родителска грижа до оспосо-

бувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до 

завршувањето на средното образование, ако не по-

стојат можности згрижувањето и воспитанието да се 

обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални 

проблеми (занемарено, злоставувано и социјално нео-

безбедено дете) и дете со нарушено поведение, а за кои 

центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди 

чување, воспитување, образование и нормален разви-

ток на детето. За оваа намена во Буџетот на Република 

Македонија за 2016 година се планирани 1.600.00 де-

нари. 

Партиципација за здравствена услуга во специја-

листичко консултативна и болничка здравствена заш-

тита согласно Законот за здравственото осигурување за 

корисници децата со посебни потреби, корисници на 

постојана парична помош, лицата сместени во устано-

ви за социјална заштита и во друго семејство, кои ос-

тваруваат право на здравствена заштита според пропи-

сите за социјална заштита. За оваа намена во Буџетот 

на Република Македонија за 2016 година се планирани 

10.000.00 денари. 

Парична помош за згрижувач за лица кои по прес-

танокот на згрижување лица во своето семејство, не се 

вработени и не оствариле право на пензија. За оваа на-

мена во Буџетот на Република Македонија за 2016 го-

дина се планирани 1.000.00 денари.  

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија во износ од 

104.240.00 денари, ќе бидат распоредени за остварува-

ње право на здравствена заштита на корисниците на 

социјална заштита на следниве права: постојана парич-

на помош, сместување во згрижувачко семејство, пари-

чен надоместок за помош и нега од друго лице, сместу-

вање во установи за социјална заштита, парична по-

мош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус 

на дете без родители и родителска грижа, лице-жртва 

на семејно насилство за кое се презема мерка на зашти-

та согласно со Законот за семејството и лице опфатено 

со организирано самостојно живеење со поддршка. 

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од сред-

ствата во износ од 84.400.00 денари се наменети за 

Програма за субвенционирање на електрична енергија. 

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-

лиди од војната. Во Буџетот на Република Македонија 

за 2016 година на оваа потпрограма се планирани 

78.700.00 денари. 

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-

галци и азиланти. Во Буџетот на Република Македони-

ја за 2016 година на оваа потпрограма се планирани 

24.100.00 денари. Средствата на оваа потпрограма се 

наменети за: исплата на права за лицата со признат ста-

тус на бегалец, лицата под супсидијарна заштита и ба-

ратели на азил, надоместок на правата за внатрешно 

раселените лица и лица вратени по основа на договори-

те за реадмисија. 

Распределбата на финансиските средства наменети 

за социјална заштита е направена во согласност со 

обезбедените средства во Буџетот на Република Маке-

донија за 2016 година, со напомена дека во 2016 годи-

на ќе се измират и неизмирените обврски по основа на 

правата од 2015 година.“ 

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-6362/1 Заменик на претседателот 

17 август 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

3608. 

Врз основа на член 18-в став (3) и член 18-и став (2) 

од Законот за  вештачење („Службен  весник  на Репуб-

лика Македонија“ бр. 115/10, 12/14, 43/14, 104/15, 

148/15 и 192/15), министерот за правда, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И 

ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ВЕШТАЦИ И 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА  

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на бо-

дирање на првиот и вториот дел од испитот за вештаци 

и формата и содржината на уверението за положен ис-

пит за вештаци (во натамошниот текст:испитот).  

 

Член 2 

(1) Првиот дел од испитот содржи по 50 прашања 

со пет опции за заокружување од секоја соодветна об-

ласт и се полага електронски во траење од 120 минути. 

Точниот одговор на прашањата се бодува со 1 поен, 

сличните одговори со точниот одговор се бодуваат со 0 

поени, неточниот одговор во мал обем се бодува со 0 

поени, а неточниот одговор во голем обем со - 0,5 

поени.   

(2) Кандидатот го положил предметот ако освоил 

најмалку 35 поени. 

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испи-

тот му се овозможува  полагање на вториот дел од ис-

питот кој се состои од проучување на еден практичен 

пример во вид на електронски практичен пример во 

траење од 120 минути. Практичниот пример содржи  

шест прашања, при што секое од прашањата има десет 

можни опции на одговор. Точниот одговор се бодува 

со 5 поени, додека сличните одговори со точниот одго-

вор и различните одговори се бодуваат со 0 поени. 

Максималниот број на освоени поени за практичниот 

пример изнесува 30 поени.  

(4) Кандидатот го положил вториот дел од испитот 

ако освоил 25 или повеќе поени по решавањето на  

практичниот пример. 

(5) Кандидатите за полагање го пријавуваат првиот 

и вториот дел од испитот за вештаци со пријава која се 

поднесува до Министерството за правда кон која се 

приложуваат доказите утврдени во членот 9 став (1) од 

Законот за вештачење  во периодот од први до петнае-

сетти во месецот кој претходи на месецот во кој се 

одржува испитот (јули, август,септември и ноември), а 

испитот се полага во августовска, септемвриска, ок-

томвриска и декемвриска испитна сесија во време и 

место определено за полагање на испитот.                    

(6) По спроведениот испит претставниците од член 

18 став (5) од Законот за вештачење, составуваат и 

потпишуваат записник за секој кандидат поодделно, во 

кој се внесуваат: датумот и местото на полагање, лич-

ните податоци на кандидатот и освоените поени од 

двата дела на испитот.  

  

Член 3 

(1) На кандидатот кој го положил испитот му се 

издава уверение за положен испит за вештаци на обра-

зец кој се печати на хартија во жолта боја со формат 

А4.   

(2) Уверението од став (1) на овој член содржи: нат-

пис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Министерство за 

правда, Скопје“; број и датум на издавање на уверение-

то; натпис „УВЕРЕНИЕ за положен испит за вештаци“; 

име, татково име и презиме на кандидатот, година и 

место на раѓање; назив на универзитетот на кој канди-

датот дипломирал; датум на дипломирањето; датум 

кога е положен испитот; вкупен број на поени од пр-

виот и вториот дел на испитот, важност на траење на 

уверението, име и презиме и потпис на министерот за 

правда и место за печат. 

 (3) Образецот на уверението за положен испит за 

вештаци е даден во Прилог  и е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат Правилникот за начинот на по-

лагање на стручен испит за вештак (,,Службен  весник  

на Република Македонија“  бр.10/11) и Правилникот за 

формата, содржината и образецот на уверението за по-

ложен стручен испит за вештак (,,Службен  весник  на  

Република  Македонија"  бр.10/11).  

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 01-2229/2  

18 август 2016  година Министер, 

Скопје м-р Валдет Џафери, с.р. 
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3609. 

Врз  основа  на  член  18  став (4)  од  Законот  за  

вештачење („Службен  весник на Република Македо-

нија“ бр. 115/10, 12/14, 43/14, 104/15, 148/15 и 192/15),  

министерот за правда, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-

НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА 

И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТО-

РИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА  

ВЕШТАЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-тех-

ничката и информатичката опрема на просториите за 

полагање на стручен испит за вештаци (во натамош-

ниот текст: испитот).  

 

Член 2 

Полагањето на испитот се спроведува во две прос-

тории од кои секоја одделно треба да бидат опремена со: 

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 

за тестирање, пет за членовите на комисијата за пола-

гање и една за серверот; 

- најмалку 36 столчиња;  

- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку 2x2 метри; 

- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“; 

- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 

процесот на тестирање; 

- локална комуникациска мрежа; 

- мрежен преклопник и 

- мрежна камера за снимање на полагањето.   

 

Член 3 

Просториите за полагање на испитот имаат интер-

нет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за 

електронското полагање на испитот и пристап до апли-

кацијата на Министерството за правда за спроведување 

на електронското полагање на испитот. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-2230/4  

18 август 2016 година Министер за правда, 

Скопје м-р Валдет Џафери, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3610. 

Врз основа на член 114 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 Репуб-

лика Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-

71 од 27.7.2016 година на седницата одржана на ден 

17.8.2016 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 

 

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

лицето Емилија Брљамова од Скопје издадена со Ре-

шение бр.07-1938/4 од 5.10.2006 година од Комисијата 

за хартии од вредност на Република Македонија.  

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Еми-

лија Брљамова се обновува за период од 5 (пет) години 

од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Еми-

лија Брљамова престанува да важи и пред истекот на 

рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите 

предвидени со Закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП 1 Број 08-71 Комисија за хартии од вредност 

17 август 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3611. 

Врз основа на член 9, член 16 и член 19 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 година), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија 

постапувајќи по Барањето на Стопанска банка АД 

Битола за давање одобрение за измени на Проспектот 

за издавање на долгорочни должнички хартии од 

вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна 

понуда, на седницата одржана на ден 17.8.2016 година 

донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОС-

ПЕКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ДОЛ-

ЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА 

ЈАВНА ПОНУДА–ПРВА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ 

 

1. На Стопанска банка АД Битола  се дава 

одобрение за измени во точка 10.3.5. и во точка 18.2.4. 

на Проспектот за издавање на долгорочни должнички 

хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат 

на јавна понуда, објавен на ден 18.07.2016 година врз 

основа на Решението УП 1 Број 10-60 од 08.07.2016 

година на Комисијата за хартии од вредност за давање 

одобрение за издавање на долгорочни должнички 

хартии од вредност по пат на јавна понуда – прва 

емисија на обврзници. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ја извести јавноста 

за измените на Проспектот за издавање на долгорочни 

должнички хартии од вредност (корпоративна обврз-

ница) по пат на јавна понуда на македонски јазик и 

неговото кирилско писмо во еден од дневните весници  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

што излегуваат на територијата на Република Маке-

донија, како и да ги објави измените на Проспектот на 

веб страницата на Македонска берза АД Скопје, во рок 

од три работни дена од денот на приемот на ова Ре-

шение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да отпочне со пос-

тапката на запишување и уплата на хартиите од вре-

дност по истекот на 14 календарски дена од објаву-

вањето на измените на Проспектот за издавање на дол-

горочни должнички хартии од вредност (корпоративна 

обврзница) по пат на јавна понуда. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 10-60 Комисија за хартии од вредност 

17 август 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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