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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1165. 
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОН-
ЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА  КИНА, СО СЕДИШТЕ  ВО  

ХОНГ КОНГ 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен генерален 

конзулат во Народна Република Кина, со седиште во 
Хонг Конг. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 19-2685/1                Претседател на Владата 
20 мај 2008 година                 на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1166. 

Врз основа на член 96 и член 139 став 3 од Законот 
лековите и медицинските помагала („Сл. весник на 
РМ” бр. 106/2007), министерот за здравство донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ОГЛАСУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТЕ 
И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА 

 
1. Општи одредби 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на огласува-
ње на лековите и медицинските помагала наменетo за 
здравствените работници и широката јавност. 
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тронски комуникации........................... 23

 Огласен дел........................................... 1-56
 

 
Член 2 

Огласувањето се врши преку давање на информа-
ции за лековите и медицинските помагала на здрав-
ствените работници (во натамошниот текст: стручна 
јавност) или на широката јавност од страна на носите-
лот на одобренијата за ставање на лековите во промет 
и за запишување на медицинското помагало во реги-
старот на медицински помагала во Република Маке-
донија (во натамошниот текст: барателот на огласува-
њето). 

Под широка јавност, во смисла на ова упатство, се 
подразбираат сите граѓани на Република Македонија. 

Под стручна јавност,  во смисла на ова упатство, се 
подразбираат сите здравствени работници кои го про-
пишуваат, продаваат, односно го издаваат лекот однос-
но медицинското помагало, кои вршат набавка на ле-
кот односно медицинското помагало за аптеката, од-
носно за специјализираната продавница и за друга 
здравствена установа, или на било кој друг начин вли-
јаат на набавката и употребата на лекот односно меди-
цинското помагало, дипломирани фармацевти и други 
стручни лица во производството и прометот со лекот 
односно медицинското помагало на големо и мало, ка-
ко и стручните лица вработени во Министерството за 
здравство и во Агенцијата за лекови. 

 
Член 3 

Огласувањето на лек односно медицинско помагало 
може да се врши преку: 

1) огласување во јавните медиуми, преку интернет, 
огласување на јавни места и други видови на огласува-
ње наменето за широката јавност (доставување на огла-
сен материјал по пошта, посети и друго), 

2) промоција на лекот односно медицинското пома-
гало на здравствените работници кои го пропишуваат 
лекот односно медицинското помагало и тоа со непо-
средно информирање во стручните списанија и други 
облици на промоција,  

3) давање на бесплатни примероци на лек односно 
медицинско помагало на лица од редот на стручната 
јавност, 

4) спонзорирање на научни и промотивни собири 
во кои учествуват лица од редот на стручната јавност. 

 
Член 4 

Огласувањето се врши преку давање на информа-
ции за лекот односно за медицинското помагало кои 
треба да бидат вистинити и научно докажани. 

Огласувањето од став 1 на овој член наменето за 
стручната јавност се врши со цел да се добијат инфор-
мации за правилна и рационална употреба на лекот од-
носно медицинското помагало и со почитување на 
етичките норми. 
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Огласувањето на  лекот треба да биде во согласност 
со одобреното упатство за пациентот и збирниот изве-
штај за особините на лекот. 

Огласувањето на медицинското помагало треба да 
биде во согласност со одобреното упатство за пациен-
тот-корисникот. 

 
Член 5 

Под огласување на лек односно медицинско пома-
гало, во смисла на ова упатство, не се смета:  

1) означување на лекот односно медицинското 
помагало во согласност со прописите со кои се регу-
лира областа на лековите односно медицинските по-
магала, 

2) било кое објективно информирање за лекот од-
носно медицинското помагало во стручни списанија 
или во здравствени колумни на други списанија, што 
не наведува на погрешен заклучок и има за цел давање 
на одговор на посебни прашања во однос на одреден 
лек односно медицинско помагало, ако информациите 
за лекот односно медицинското помагало се во соглас-
ност со збирниот извештај за особините на лекот, од-
носно со упатството за пациентот-корисникот, како и 
ако се употребува само меѓународното незаштитено 
име на лекот односно медицинското помагало, и ако 
информирањето нема елементи на огласување, 

3) информација за лекот односно медицинското по-
магало која се однесува на промена на пакувањето, неса-
кана реакција на лекот или медицинското помагало, про-
дажен каталог за лекот односно медицинското помагало 
со цена, и ако не содржат елементи на огласување, 

4) изјава која се однесува на состојбата на здравје 
или болест, и ако не се спомнува индиректно името на 
лекот односно медицинското помагало.   

  
Член 6 

За огласувањето на лек односно медицинско пома-
гало извршено на начин согласно член 3 од ова упат-
ство од страна на барателот на огласувањето се води 
евиденција за сите пораки од огласувањата во ориги-
нал во пишана, сликовита, звучна, електронска или би-
ло која друга форма, за податоците за промотивниот 
материјал што го користел за промоција на лекот и ме-
дицинското помагало, за стручните лица на кои им е 
доставен промотивниот материјал и за бесплатно даде-
ните примероци на лекот односно медицинското пома-
гало на лицата од редот на стручната јавност, за орга-
низираните стручни настани и за лицата чие учество го 
спонзорирал со податоци за намената и износот на фи-
нансиските средства дадени во спонзорирањето, како и 
за податоците за промотивниот материјал со место и 
датум на неговото објавување. 

 
2. Огласување наменето за широката  

јавност 
 

Член 7 
Огласувањето наменето за широката јавност на лек 

што има одобрение за ставање во промет, односно на 
медицинско помагало што е запишано во регистарот на 
медицински помагала во Република Македонија се вр-
ши во согласност со одредбите на Законот за лековите 
и медицинските помагала и тоа само за лековите од-
носно за медицинските помагала што се издаваат без 
лекарски рецепт, по добивање на одобрение за огласу-
вање од Агенцијата за лекови. 

Член 8 
Огласувањето на лек односно медицинско помагало 

наменето за широката јавност треба да се врши преку 
пораки кои содржат јасна информација дека производот 
што се огласува е лек, односно медицинско помагало и 
истите не треба да го доведуваат пациентот во заблуда.  

При огласувањето од став 1 на овој член, пораката 
треба да содржи најмалку: 

1) име на лекот односно медицинското помагало, 
односно меѓународно незаштитено име за лек што со-
држи само една активна супстанција,  

2) начин на употреба и податоци што се неопходни 
за правилна употреба на лекот односно на медицинско-
то помагало, 

3) видливо, читливо и разбирливо напишано, нацр-
тано или говорно предупредување за пациентот-корис-
никот, дека внимателно треба да го прочита упатството 
за употреба на лекот односно на медицинското помага-
ло и да се консултира со лекар или со фармацевт за 
можниот ризик, и за несаканите реакции на лекот од-
носно на медицинското помагало.  

Во пораката предупредувањето од став 2 точка 3 на 
овој член треба да гласи: “Пред употреба внимателно 
да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од 
употребата и несаканите дејства на лекот односно ме-
дицинското помагало консултирајте се со Вашиот ле-
кар или фармацевт” и да биде означено со појака боја 
во однос на другиот дел од пораката во рамка со голе-
мина најмалку од една десетина од пораката, напишана 
со големина на букви за да може нормално да се воочи 
и да не се направи превид. 

Ако огласувањето на лекот односно медицинското 
помагало се врши преку интернет, пораката од член 8 
став 3 на ова упатство треба да биде составен дел на 
почетната, односно на главната страна на интернет по-
раката од огласувањето или на огласот, а не на страна-
та која се дава како врска, односно референцата за 
главната страна. 

 
Член 9 

При огласување на лек односно медицинско пома-
гало наменето за широката јавност преку средствата 
за јавно информирање не треба да се користат инфор-
мации кои што може да го наведат пациентот-корис-
никот дека:  

1) лекот односно медицинското помагало нема не-
сакани реакции, 

2) пред земање на лекот односно пред користење на 
медицинското помагало не е потребно да се консулти-
ра лекар, 

3) земањето на лекот односно медицинското пома-
гало гарантира  успех во лекување на болеста, 

4) лекот односно медицинското помагало е добро 
да се зема и кога нема знаци на болест, односно дека го 
подобрува здравјето, 

5) лекот односно медицинското помагало заради сво-
ето природно потекло не е штетен и дека е делотворен, 

6) лекот односно медицинското помагало претста-
вува прехрамбен, козметички или друг производ за ши-
рока потрошувачка, 

7) лекот  добил одобрение за ставање во промет, од-
носно дека во наредниот период ќе добие одобрение за 
ставање во промет, односно дека медицинското пома-
гало е запишано или ќе биде запишано  во регистарот 
на медицински помагала во Република Македонија, 
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8) со земање на лекот односно медицинското пома-
гало може да се избегне лекарски преглед, односно со-
вет или оперативен зафат, 

9) одреден лек односно медицинско помагало е по-
добар од другите лекови односно медицински помагала 
и дека препорачаниот лек односно медицинско помагало 
може да замени друг лек односно медицинско помагало, 

10) ако не го земаат лекот односно медицинското 
помагало здравјето на лицата ќе биде нарушено, освен 
во случаи на соопштенија или кампањи на Министерс-
твото за здравство (спречување на епидемии, епизо-
тии), во согласност со Законот. 

 
Член 10 

При огласувањето на лек односно медицинско по-
магало наменето за широката јавност преку средствата 
за јавно информирање не треба да се користат: 

1) наводи дека лекот односно медицинското пома-
гало се наоѓаат или ќе се вклучат во листата на лекови 
односно медицински помагала што се пропишуваат и 
издаваат на товар на средствата на Фондот за здрав-
ствено осигурување, освен во случаи наведени во член 
9 став 1 точка 10 на ова упатство, 

2) наводи за цената на лекот односно медицинското 
помагало,  

3) препораки за особините на лекот односно меди-
цинското помагало што го поттикнува користењето на 
лекот односно медицинското помагало, 

4) препораки упатени од лице кое заради својата 
популарност може да влијае на користење на лекот од-
носно на медицинското помагало, 

5) истории на болестите или прикажување на дијаг-
ностички постапки што можат да доведат до погрешно 
самолекување или самодијагноза, 

6) непримерни, вознемирувачки или заведувачки 
изрази или сликовито прикажување на промени во чо-
вековото тело предизвикани од болеста, со повредува-
ње или со делување на одреден лек односно медицин-
ско помагало на човековото тело или делови на телото, 

7) податоци или заклучоци за делотворноста на ле-
кот односно медицинското помагало што се предмет на 
клиничко испитување во земјата или во странство,  

8) лични податоци за болеста на одредено лице или 
група на лица, за дијагнозата, за терапевтските постап-
ки што се применети во постапката на лекување, како и 
за лекот односно медицинското помагало што се упо-
требени во постапката на лекување на одредено лице 
или група на лица. 

 
Член 11 

При огласувањето на лек односно медицинско по-
магало наменето за широката јавност не треба да се 
прикажуваат деца кои го земаат лекот односно меди-
цинското помагало, односно да се прикажуваат деца на 
кои им е достапен лекот односно медицинското пома-
гало без присуство на родител или возрасно лице. 

Огласувањето на лек односно медицинско помагало 
наменето за широката јавност не треба да се врши иск-
лучиво или во целост само на деца. 

 
Член 12 

При огласување на лекот односно медицинското 
помагало за широката јавност, од страна на барателот 
на огласувањето не треба да се делат бесплатни приме-
роци на лекот односно медицинското помагало во про-
мотивни цели, ниту да ги наведе името на аптеката, 
специјализираната продавница, како и името на прав-
ното лице за промет на големо, во кои можат да се ку-
пат лекот и медицинското помагало. 

3. Огласување  наменето за стручната јавност 
 

Член 13 
Огласувањето наменето за стручната јавност  се вр-

ши согласно член 3 став 1 точките 2, 3 и 4 од ова упат-
ство со цел запознавање со особините на лекот односно 
медицинското помагало, за стручната јавност да се 
стекне со сознание за нивното терапевтско делување. 

Ако огласувањето се врши преку промоција на ле-
кот односно медицинското помагало носителот на одо-
брението го наведува  податокот за датумот на добива-
ње на одобрението за ставање во промет или за дату-
мот на последната измена на одобрението, како и ажу-
рирани, релевантни и верно пренесени податоци со на-
ведување на точниот извор и литература од каде се зе-
мени информациите. 

Освен податоците од став 2 на овој член, промоци-
јата на лекот односно медицинското помагало може да 
содржи и податоци за продажната цена на лекот однос-
но медицинското помагало.   

Огласувањето од член 3 став 1 точка 2 од ова упат-
ство се врши во пишана, сликовита, звучна, електрон-
ска или било која друга форма, задолжително со ин-
формирање за начинот на издавање на лекот односно 
медицинското помагало. 

 
Член 14 

Ако огласувањето е наменето за стручната јавност 
пристапот до стручните информации од страна на но-
сителот на одобрението треба да се ограничи само на 
лицата од член 2 став 3 на ова упатство. 

 
Член 15 

Промоцијата на лек односно медицинско помагало 
од член 3 став 1 точка 2 од ова упатство се врши од 
страна на здравствени работници со завршен медицин-
ски, стоматолошки или фармацевтски факултет, кои се 
обучени за основните клиничко-фармаколошки знаења 
во областа на лековите и со потребни познавања во об-
ласта на медицинските помагала за кои се врши промо-
цијата. 

Покрај лицата од став 1 на овој член промоцијата 
на медицинските помагала може да се врши и од стра-
на на стручни соработници кои имаат соодветен факул-
тет во зависност од видот на медицинското помагало. 

 
Член 16 

Лицата од член 15 на ова упатство при промоцијата 
на лекот односно медицинското помагало можат да ну-
дат на стручната јавност само предмети што се од мала 
вредност, односно чија вредност е симболична и што 
имаат поврзаност со медицинската или фармацевтската 
пракса. 

  
Член 17 

При огласувањето преку промоција на лекот однос-
но медицинското помагало не треба да се: 

1) поттикнува пропишување, издавање, набавка, 
препорачување на употреба или купување на лекот од-
носно медицинското помагало преку нудење и давање 
на награда во вид на пари, давање на подароци или да-
вање и овозможување на било каква друга имотна и не-
имотна корист, односно ветување или давање на некое 
повластување  или награда, 

2) поттикнува стручната јавност дека еден лек од-
носно медицинско помагало може да се замени со друг 
лек односно медицинско помагало од иста терапевтска 
група, без за тоа да постојат јасни медицински индика-
ции, 
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3) изнесуваат тврдења или заклучоци за дејството 
на лекот односно медицинското помагало што се пред-
мет на клинички испитувања во земјата или во странс-
тво, 

4) врши промоција на  лек односно медицинско по-
магало кои се во постапка на промена на збирниот из-
вештај за особините на лекот и на упатството за паци-
ентот-корисникот, 

5) користат збирен извештај за особините на лекот 
и упатство за пациентот-корисникот во текст чија голе-
мина на буквите е помала од 3 mm, односно да се кори-
сти друг начин на печатење што оневозможува лесно 
читање и разбирање на текстот, 

6) објавуваат информации преку медиумите што се 
користат во постапката на огласување на здравствените 
установи, односно специјализираните продавници, 

7) намалува значењето на предупредувањето за 
мерките на претпазливост или за несаканите реакции 
на лекот односно медицинското помагало што се наве-
дени во одобрениот збирен извештај за особините на 
лекот, како и во упатството за употреба, 

8) намалуваат терапевтските вредности на некој 
друг лек односно медицинско помагало што имаат одо-
брение за ставање во промет или на кој било друг на-
чин да се поттикнува сомнеж во вредноста на друг лек 
односно медицинско помагало, 

9) користат Министерството за здравство, Агенци-
јата за лекови, односно други лица кои учествуваат во 
постапката на испитување и ставање во промет на ле-
кот односно медицинското помагало, 

10) користат материјали што се заштитени со би-
ло кој облик на заштита на интелектуална сопст-
веност без предходна согласност од сопственикот на 
тие права, 

11) користат разгледници или други облици на пи-
шани пратки чија содржина може да биде достапна или 
читлива на други лица освен на стручната јавност и 

12) да се користат телефон, телефакс, електронска 
пошта или други електронски медиуми на лицата кои 
спаѓаат во редот на стручната јавност  без нивна јасно 
изразена предходна согласност, а кои на тој начин се 
огласуваат или се информираат во своето работење. 

При промоцијата на лек односно медицинско пома-
гало од страна на носителот на одобрението не треба 
на стручната јавност да и се  нуди парична или друг 
вид на корист со цел поттикнување на пропишувањето, 
издавањето, набавката, односно потрошувачката на лек 
односно на медицинско помагало. 

 
4. Давање на бесплатни примероци на лек и меди-

цинско помагало на стручната јавност 
 

Член 18 
Во текот на вршењето на промоцијата на лек однос-

но медицинско помагало од страна на лицата што ја вр-
шат промоцијата може да се даваат  бесплатни приме-
роци од лекот односно медицинското помагало, заедно 
со примерок од одобрениот збирен извештај за особи-
ните на лекот и  упатство за пациентот ако: 

1. лекот односно медицинското помагало имаат 
одобрение за ставање во промет во Република Македо-
нија, односно се запишани во регистарот на медицин-
ски помагала во Република Македонија, 

2. бесплатниот примерок на лекот односно меди-
цинското помагало е исклучително наменет за запозна-
вање со особините на новиот лек односно медицинско-
то помагало, 

3. количината на бесплатните примероци е ограни-
чена на 30 дневно дефинирани дози на лекот во текот 
на една календарска година, 

4. бесплатниот примерок е во најмало пакување на 
лекот, односно најмало пакување на одреден вид на ме-
дицинско помагало, што се ставени во промет, со наз-
нака на пакувањето ”бесплатен примерок, не е за про-
дажба”, 

5. aко бесплатниот примерок на лекот не содржи 
опојни дроги или психотропни супстанции. 

  
Член 19 

По исклучок од член 18 од ова упатство бесплатен 
примерок на лек односно медицинско помагало може 
да се даде на лица од редот на стручната јавност и на 
нивно писмено барање. 

 
5. Спонзорирање на научни и промотивни собири 

на стручната јавност 
 

Член 20 
Огласувањето на лек односно медицинско помагало 

може да се  врши од страна на барателот на огласува-
њето преку спонзорирање на научни и промотивни со-
бири, стручни предавања, конгреси, семинари, како и 
други стручни настани на кои учествува стручната јав-
ност (во натамошниот текст: стручни настани) кои се 
едукативни и во согласност со научните достигнувања. 

 
Член 21 

Огласувањето на лек односно медицинско помагало 
се врши со содржини на стручните настани што се  
ограничени само на главната тема на настанот и заради 
која се организира стручниот настан, а сите други со-
држини на стручниот настан имаат пропратен карактер 
во однос на главната цел на настанот. 

Под спонзорирање на стручните настани не се сме-
та  плаќање на трошоците на пропратните манифеста-
ции како што се: туристички патувања, спортски и дру-
ги слични манифестации што немаат карактер на стру-
чен настан  во смисла на ова упатство.  

 
Член 22 

Под спонзорирање во смисла на ова упатство се 
смета  покривање на неопходните трошоци за пат, сме-
стување и плаќање на задолжителните трошоци за 
учество на стручниот настан (котизација) за деновите 
на траење на стручниот настан.  

 
Член 23 

Ова упатство влегува  во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
    Бр. 15-8350/1 
22 мај 2008 година                               Министер, 

  Скопје                                  д-р Имер Селмани, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1167. 
Врз основа на член 16 став1 од Законот за опреде-

лување на имиња на улици, плоштади, мостови и на 
други инфраструктурни објекти („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 66/04 и 55/07), министерот 
за транспорт и врски донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА МАТЕРИЈАЛОТ, БОЈАТА, ФОРМАТА И ДИ-
МЕНЗИЈАТА НА ТАБЛАТА СО ИМЕТО НА УЛИ-
ЦА, ПЛОШТАД, МОСТ И НА ДРУГ ИНФРАСТРУ-
КТУРЕН ОБЈЕКТ, ТАБЛИЧКИТЕ СО НУМЕРИРА-
НИТЕ БРОЕВИ НА ОБЈЕКТИТЕ, КАКО И ГОЛЕ-
МИНАТА И БОЈАТА НА БУКВИТЕ И БРОЕВИТЕ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува материјалот, боја-
та, формата и димензијата на таблата со името на ули-
ца,  плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект, 
табличките со нумерираните броеви на објектите како 
и големината и бојата на буквите и броевите на таблите 
и табличките на објектите. 

 
Член 2 

Материјалот за изработка на таблите и табличките 
со името на улица,  плоштад, мост и на друг инфра-
структурен објект на објектите и на табличките со ну-
мерираните броеви на објектите ( во понатамошниот 
текст: табли и таблички на објектите)е од алуминиум-
ски лим тип 1050/1200 - EN573 - 3, со механички кара-
ктеристики (тврдина)  H14/H42 - EN485-2 и дебелина 
од 1мм. 

Буквите, броевите, рамката и местото за грб на таб-
лата и табличките на општината и градот Скопје се 
изработуваат  со избивање. Висината на избивање на 
буквите, броевите и  рамката е (1,4÷1,6) мм, а висината 
на избивање на местото за грб е 0,5 мм.  

 
Член 3 

Основата на таблата и табличката со нумерираните 
броеви на објектите е обложена со ретрорефлектирачка 
фолија со рефлектирачки својства. 

Боите на таблата и табличките како и на испишани-
те букви и броеви и грбот на општината  односно на 
градот Скопје, треба да  се стабилни на ултравиолетово 
зрачење (УВ стабилни) и издржливи на  долготрајна 
изложеност на надворешни атмосферски влијанија. 

 
Член 4 

Во зависност од видот на објектот што се означува, 
основата на таблата и табличките на објектите и на ис-
пишаните букви и броеви на таблата  ги имаат следни-
те бои: 

1. Основата на таблата со која се означува името на 
улица и уличен крак од 100 метри со една раскрсница 
која се приклучува кон друга улица е во плава боја, а  
буквите и броевите се во бела боја. 

2. Основата на таблата со која се означува името на 
булевар е во зелена боја, а буквите и броевите се во бе-
ла боја. 

3. Основата на таблата со која се означува името на 
кеј е во црвена боја, а  буквите и броевите се во бела 
боја. 

4. Основата на таблата со која се означува името на 
трговски центар, подземен премин и надземен премин 
е во сребрено - мат боја, а  буквите и броевите се во цр-
на боја. 

5. Основата на таблата со која се означува името на 
парк и фонтана е во бела боја, а  буквите и броевите се 
во црна боја. 

6. Основата на таблата со која се означува името на 
плоштад и мост е во портокалова боја, а буквите и бро-
евите се во бела боја. 

Член 5 
Во зависност од видот на објектот што се означува, 

основата на табличките за нумерирање на објектите, 
испишаните броеви и додадената буква,доколку е 
предвидена,  ги имаат следните бои: 

1. Основата на табличката за нумерирање на улица 
и уличен крак од 100 метри со една раскрсница која се 
приклучува кон друга улица е во плава боја, а  броеви-
те и додадената буква  се во бела боја. 

2. Основата на табличката за нумерирање на буле-
вар е во зелена боја, а  броевите и додадената буква  е 
во бела боја. 

3. Основата на табличката за нумерирање на кеј е во 
црвена боја, а броевите и додадената буква е во бела боја. 

4. Основата на табличката за нумерирање на тргов-
ски центар, подземен премин и надземен премин е во 
сребрено - мат боја, а броевите и додадената буква е во 
црна боја. 

 
Член 6 

Таблата и табличките на објектите имаат правоа-
голна форма со избиена рамка со ширина од 4 мм кај 
таблата и 3,5 мм кај табличките Избиената рамка е во 
бела боја и во сите агли е заоблена  полукружно кон 
внатрешноста на таблата и табличките на објектите. 
Таблата на  аглите има отвори со ширина од 6.2 мм, а  
табличките на аглите имаат отвори со ширина од 5,2 
мм за прицврстување на објектите. 

Таблите кои се поставуваат во градот Скопје имаат 
избиено место со вертикална правоаголна форма во 
горниот лев агол на кои е означен грбот на градот 
Скопје и избиено место со вертикална правоаголна 
форма во десниот горен агол на кои е означен грбот на 
општината  која припаѓа на градот Скопје. 

Таблите на општините , надвор од подрачјето на 
град Скопје, имаат избиено место со вертикална право-
аголна форма на кои е означен грбот на општината во 
левиот горен агол.  

Избиените места со кои се означува грбот на градот 
Скопје и општините, имаат вертикална правоаголна 
форма со висина од 66 мм и ширина од 56 мм. 

Грбот на градот Скопје и на општините се нанесува 
со лепење на налепница на избиеното место на таблата 
или со печатење на самата табла со ултравиолетови 
(УВ) стабилни бои. 

 
Член 7 

Димензиите на таблата се определуваат во завис-
ност од објектот што се означува и од големината на 
испишаниот текст. 

Големината на таблата за означување имиња на 
улица, булевар, кеј и уличен крак од 100 м со една рас-
крсница, кој се приклучува кон друга улица , имиња на 
друг инфраструктурен објект (трговски центар, подзе-
мен премин, надземен премин, парк и фонтана) како и 
имиња на мост и плоштад може да бидат со димензии:  

 
(500 х 350) мм 
(600 х 400) мм 
(600 х 500) мм 

 
Големината на таблата за означување на име на 

улица за населени места кои имаат до 100 станбени об-
јекти, како и за бесправно изградени населби кои се оз-
начуваат само со број, е со  димензии: 

 
(400х250) мм 
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Член 8 
Големината на табличките за нумерирање на обје-

кти  што се со еден и два броја односно со три броја и 
додадена буква, доколку е предвидена, се со димензии: 

 
(110 х 150) мм 
(110 х 200) мм 

 
Член 9 

Текстот на таблите од член 7 на овој правилник се 
испишува на македонски јазик и  кирилско писмо , а во 
општината во која најмалку 20% од граѓаните користат 
друг службен јазик различен од македонскиот јазик, 
покрај на македонски јазик и неговото корилско писмо, 
се испишува и на јазикот и писмото што го користат 
најмалку 20% од граѓаните. 

Текстот на таблите од став 1 на овој правилник мо-
же да се испишува  и со арапски или римски броеви. 

Големината на буквите и броевите кои се испишу-
ваат на таблата, зависи од големината на таблата и дол-
жината на текстот. 

Големината на буквите со кој се испишува името на 
улица, булевар, кеј, плоштад, мост и други инфрастру-
ктурни објекти се испишува со букви во следните ди-
мензии: 

висина:      42 мм 
ширина:     24 мм 
дебелина:    5 мм 

 
Кога името на  улица, булевар, кеј, плоштад, мост и 

други инфраструктурни објекти е испишано со букви и 
броеви, буквите и броевите се со следните димензии: 

1. Големи букви и броеви: 
 висина:  74 мм 
 ширина:   40 мм 
 дебелина:       9 мм 
 
2. Мали букви и броеви: 
 висина:  60 мм 
 ширина:   27 мм 
 дебелина:       6 мм 
 
Буквите Ш, Д, Њ, Љ, Ф, Ц и Ж можат да бидат  по-

широки во однос на големината на другите букви. 
 

Член 10 
Големината на буквите и броевите зависат од дол-

жината на испишаниот текст. Текстот на таблата може 
да биде испишан во еден или во два реда со големи бу-
кви и броеви или со мали букви и броеви. 

Доколку текстот на таблата се испишува  едноја-
зично во еден или два реда со големи букви и броеви, 
во зависност од  должината на името во еден ред мо-
жат да бидат испишани 9 односно 11 букви или броеви, 
а доколку текстот на таблата се изпишува со мали бу-
кви и броеви во зависност од должината на името во 
еден ред можат да бидат испишани 12 односно 15 бу-
кви или броеви. 

Доколку текстот на таблата се испишува  двојазич-
но во еден или два реда со големи букви и броеви, во 
зависност од  должината на името во еден ред можат да 
бидат испишани 11 букви или броеви, а доколку тек-
стот на таблата се изпишува со мали букви и броеви во 
зависност од  должината на името, во еден ред можат 
да бидат испишани 15 букви или броеви. 

За имиња со три и повеќе збора може при испишу-
вање на текстот на таблата да се користат кратенки, за-
ради изгледот и читливоста на испишаниот текст на 
таблата.  

Член 11 
На табличките можат да се испишуваат броеви и 

букви. 
Броевите можат да бидат арапски или римски брое-

ви, а буквите кирилични или латинични. 
Големината на цифрите на едноцифрените, двоцифре-

ните и троцифрените броеви е со следните димензии: 
 висина:      74 мм 
 ширина:      40 мм 
 дебелина:          9 мм 
 
Големината на додадена буква е со следните димензии: 
 висина:    44 мм 
 ширина:      22 мм 
 дебелина:           5 мм 
 

Член 12 
Техничкиот опис на  таблата и табличките на обје-

ктите се дадени во Прилог бр.1кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува по 
истекот на шест месеци од денот на неговото влегува-
ње во сила. 

 
 Бр. 01-6558                           Министер  

19 мај 2008 година                        за транспорт и врски, 
    Скопје                            Миле Јанакиески, с.р. 
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___________ 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1168. 
Врз основа на член 52, став 4 и член 184, точка г) од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хар-
тии од вредност, на својата седница одржана на ден 
19.05.2008 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се забранува располагање, оптоварување, отуѓу-

вање и правото на глас на 5.339 обични акции од изда-
вачот Агроплод АД Ресен, во сопственост на Свиссли-
он ДОО Скопје, стекнати врз основа на склучен дого-
вор за продажба на акции помеѓу Министерството за 
економија и Свисслион ДОО Скопје од 23.06.2006 го-
дина. 

2. Забраната од точка 1 на ова решение ќе трае до 
моментот на правосилно завршување на постапката по-
ведена од страна на Државното Правобранителство на 
Република Македонија, пред Основниот суд Скопје 2 
Скопје, со тужба П.бр. 1441/08 од 06.05.2008 година. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје да ги евидентира ограничува-
њата од точка 1 на ова решение на сметката на хартии 
од вредност на правното лице Свисслион ДОО  Скопје. 

4. Жалбата изјавена против ова решение, не го од-
лага неговото извршување. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
Бр. 08-1881/3           Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2008 година                        Претседател, 
          Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
1169. 

Врз основа на член 88 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, 
на својата седница одржана на ден 19.05.2008 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на измената на Статутот на 

Македонска Берза АД Скопје, направена со Одлуката 
за измени и дополнувања на Статутот на Македонска 
берза АД Скопје бр. 02-1144/1 од 23.04.2008 година со 
која се менува седиштето на Берзата. Седиштето на 
Берзата е во Скопје на ул. „Орце Николов“ бр. 75.  

2. Се задолжува Македонската берза АД Скопје до 
Комисијата за хартии од вредност да достави пречи-
стен текст на Статутот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. 08-1916/3           Комисија за хартии од вредност 
19 мај 2008 година                        Претседател, 
         Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
1170. 

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и став 2 и 
член 184 точка л) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 95/05, 
25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на 19.05.2008 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Тарифникот за ви-

сината на надоместоците на Македонската Берза АД 
Скопје број 09-1363/2 од 15.05.2008 година. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонската Берза АД Скоп-
је во рок од 7 календарски дена од денот на приемот на 
ова решение во Тарифникот од точка 1 на ова решение 
да ги имплементира изнесените забелешки и да ги 
изврши следните усогласувања: 

- во глава 1. Котација на хартии од вредност, едно-
кратниот надоместок за котација од 0,03% од номинал-
ната вредност на вкупно издадените акции да го замени 
со 15.000,00 денари и Годишниот надоместок за котаци-
ја од  120.000 денари да го намали на 80.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза,- да го избрише де-
лот ослободување  од месечна членарина доколку се 
остварени месечни берзански провизии над 100.000,00 
денари, без провизија од блок трансакции; 
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- во глава 2. Членство во берза,- Надоместокот за 
прием на членство на Македонската берза од 398.000 
денари да го намали на 330.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза,- во делот месечен 
надомест за приклучување во БЕСТ системот, едно-
кратната берзанска такса за приклучување во БЕСТ си-
стемот од 120.000 денари да ја намали на 80.000 денари 
и за секоја работна станица од 22.000 денари да ја на-
мали на 15.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза,- во делот месечен 
надомест за користење на БЕСТ системот, месечниот 
надомест од 2.400 денари да го намали на  2000 денари 
за една работна станица; од 1.800 денари да го намали на 
1.500 денари за втора работна станица; од 1.200 денари 
да го намали на  1.000 денари за секоја наредна станица; 

- во глава 2. Членство во берза,- во делот Надоме-
сток за користење на Берза-Нет, месечниот надомест 
од  3.600 денари да го намали  на 2.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза - месечниот надоме-
сток за комуникациско поврзување со Централниот 
депозитар на хартии од вредност преку комуникаци-
ската мрежа на Македонска берза од 4.800 денари да го 
намали на 3.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза,- надоместокот за 
полагање стручен испит за познавање Процедури за тр-
гување на Македонската  Берза од  7.200 денари да го 
намали на 3.000 денари; 

- во глава 2. Членство во берза,- месечниот надоме-
сток за користење на набљудувачка станица од страна 
на членките на Берзата од 1.900 денари да го  намали 
на 1.500 денари; 

- во глава 3. Тргување,- во делот акции (куповна и 
продажна страна), надоместокот од  0,42% за трансак-
ција до 1.000.000 денари да го намали на 0,40%, а да го 
избрише 50% понискиот надомест доколку членките на 
Берзата тргуваат како принципал (во свое име и за 
своја сметка); 

- во глава 7. да ги избрише надоместоците за јавни 
берзански аукции во делот надоместок за продажба на 
примарни емисии на хартии од вредност - куповна 
страна; 

- во глава 7. надоместокот за трансакции до 
1.000.000 денари од куповна страна модел ,,на парче,, 
наместо 0,42% да го намали на 0,40%; 

- во глава 10. еднократниот надоместок за користе-
ње на ВЕБ страната на Берзата за објавување на пода-
тоци за јавните понуди на хартии од вредност од 3.600 
денари + ДДВ да го намали на 3.000 денари+ДДВ по 
доставување на податоците и објавување на ВЕБ стра-
ницата на Берзата;  

- во глава 10. месечен надомест за користење на 
ВЕБ страната на Берзата за објавување на податоци за 
јавните понуди на хартии од вредност од 1.800 денари 
+ ДДВ да го намали на  1.500 денари+ ДДВ, за секои 
изминати 30 календарски денови по објавувањето на 
податоците на ВЕБ страницата на Берзата;  

- во глава 10. еднократен надомест за користење на 
ВЕБ страната на Берзата за објавување на податоци за 
јавните понуди на хартии од вредност од 12.000 денари 
+ДДВ да го намали на   10.000 денари + ДДВ , по 
доставување на понудата за откуп и објавување на ВЕБ 
страницата на Берзата;  

- во глава 10. месечниот надомест за објавување на 
понуда за откуп од 3.600 денари + ДДВ да го намали на 
3.000 денари + ДДВ, за секои изминати 30 календарски 
денови по објавувањето на податоците на ВЕБ страни-
цата на Берзата;  

- во глава 10. месечниот надомест за објавување на 
податоци од друштвата за управување со фондови од 
7.200 денари + ДДВ да го намали на 3.000 денари + ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, со право на ре-
дистрибуција, надоместокот за дистрибуција на берзан-
ски информации што се дистрибуираат во реално вре-
ме со право на редистрибуција наместо да се одредува 
на договорна основа со заинтересираната страна да го 
измени на 120.000,00 + ДДВ на годишно ниво; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на берзан-
ски информации во делот Берзански информации што се 
дистрибуираат во реално време, со право на редистрибу-
ција, да го избрише надоместокот за дистрибуција на 
берзански информации на издавачи што се дистрибуираат 
во реално време со право на редистрибуција; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, да го избрише месечниот надоместок 
за дистрибуција на берзански информации  што се ди-
стрибуираат во реално време без право на редистрибу-
ција-Ниво 1; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуци-
ја на берзански информации што се дистрибуираат во 
реално време без право на редистрибуција - Ниво 1 и 
Ниво 2 од 18.000 денари +ДДВ да го намали на 5.000 
денари +ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуци-
ја на берзански информации што се дистрибуираат во 
реално време, без право на редистрибуција-Продукт 
МБ НЕТ од 24.000 денари +ДДВ да го намали на 
10.000 денари +ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуција 
на берзански информации што се дистрибуираат во 
реално време, без право на редистрибуција-Продукт 
БЕСТ НЕТ, за домашни физички/правни лица, претпла-
тата за 30 дена од 2.360 денари +ДДВ да ја намали на 
1.000 денари +ДДВ, претплатата за 90 дена од 6.195де-
нари +ДДВ да ја намали на 2.500 денари +ДДВ, претпла-
тата за 180 дена од 10.620 денари +ДДВ да ја намали на 
4.500 денари +ДДВ, претплатата за 360 дена од 17.700 
денари +ДДВ да ја намали на 8.000 денари +ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат во реално време, без право на 
редистрибуција, месечниот надоместок за дистрибуци-
ја на берзански информации што се дистрибуираат во 
реално време, без право на редистрибуција-Продукт 
БЕСТ НЕТ, за странски физички/правни лица, претпла-
тата за 30 дена од 50 евра да ја намали на 16 евра, 
претплатата за 90 дена од 110 евра да ја намали на 41 
евро, претплатата за 180 дена од 180 евра  да ја намали 
на 74 евра, претплатата за 360 дена од 300 евра да ја 
намали на 130 евра; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Берзански информации 
што се дистрибуираат со задоцнување од најмалку 10 
минути, годишниот надоместок за дистрибуција на 
берзански информации-Ниво 1  што се дистрибуираат  
со задоцнување од најмалку 10 минути, со право на ре-
дистрибуција од 100.000 денари +ДДВ да го намали на 
80.000 денари +ДДВ; 
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- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Други берзански инфор-
мации, надоместокот за издавање потврда во врска со 
историски податоци од тргувањето за поединечна хар-
тија од 250  денари +ДДВ да го намали на 180 денари 
+ДДВ; 

- во глава 11 Надоместоци за дистрибуција на бер-
зански информации во делот Други берзански инфор-
мации, да го избрише надоместокот за доставување од-
говор на барање во врска со историски податоци од тр-
гувањето за поединечна хартија; 

- во глава 12 Ослободувања по точка 12. 1 да додаде 
нова точка 12.2  која гласи ,, Одлука на одборот на 
директори на Берзата од точка 12.1 се применува по доби-
вање согласност од Комисијата за хартии од вредност“; 

- во глава 13 Усогласување на висината на надоме-
стоците со промените во курсот на денарот  процентот 
од 2% да го измени на 5%; 

- во глава 14 Преодни и завршни одредби во точка 
14. 1 по зборот ,,донесување,, се додаваат зборовите ,,а 
ќе се применува во период од 01.06.2008 година до 
01.10.2008 година. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје по 
постапувањето по точка 2 од ова решение да достави 
до Комисијата за хартии од вредност пречистен текст 
на Тарифникот на Македонска берза АД Скопје. 

4. Жалбата изјавена против ова Решение не го одла-
га неговото извршување.  

5. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото  ќе се објави во "Службен вес-
ник на Република Македонија”, а ќе се применува од 
01.06.2008 година до 01.10.2008 година. 

 
    Бр. 08-2018/4             Комисија за хартии од вредност 
19 мај 2008 година                        Претседател, 

     Скопје                 Марина Наќева Кавракова, с.р. 
___________ 

1171. 
Врз основа на член 46, став 1 точка в) и став 2 и член 

184 точка л) од Законот за хартии од вредност  („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Коми-
сијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 
ден 19.05.2008 година, донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнувања на Тарифникот за висината на надоместо-
ците на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје број 0202-4462/1 од 16.05.2008 година. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје во рок од 7 календарски дена 
од денот на приемот на ова решение да изврши измена 
на точка 1.9 од глава III од Тарифникот за висината на 
надоместоците, надоместокот за издавање на потврди 
по барање на физички и правни лица во висина од 
300,00 денари да го намали на 200,00 денари. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје по постапувањето по точка 2 од 
ова решение да достави до Комисијата за хартии од 
вредност пречистен текст на Тарифникот на Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“, а ќе се применува од 
01.06.2008 година до 01.10.2008 година. 

 
Бр. 08-2027/3           Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2008 година                        Претседател, 
          Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1172. 
Врз основа на членовите 190, 166-а и 167 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008)), Ко-
мисијата за хартии од вредност на седницата одржана 
на 07.05.2008 година донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ  ОД СТРАНА НА АКЦИО-
НЕРСКО ДРУШТВО СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА  СТЕКНАТИ ОДНОСНО ОТУ-
ЃЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ПРАВНИ  
ИЛИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

 
Член 1 

Со Правилникот за  известување  од страна на акци-
онерско друштво со посебни обврски за известување за  
стекнати односно отуѓени хартии од вредност на прав-
ни или физички лица (во понатамошниот текст: 
Правилник), се уредува формата и содржината на изве-
штаите за трансакциите со кои правни или физички 
лица заедно со поврзаните лица со нив, директно или 
индиректно се стекнуваат со повеќе од 5% од било кој 
род на хартии од вредност издадени од друштвото или 
продаваат односно отуѓат на друг начин хартии од 
вредност така што заедно не поседуваат повеќе од 5% 
од хартиите од вредност на друштвото. 

 
Член 2 

(1) Друштвото во рок од десет (10) работни дена од 
денот на порамнување на трговска трансакција или из-
вршување на нетрговски пренос на хартиите од вред-
ност согласно член 1 на овој Правилник доставува из-
вештај до Комисијата за хартии од вредност, во форма 
и содржина согласно Прилог  1. 

(2) Известувањето од став 1 на овој  член ги содржи 
следните податоци: 

1.назив на друштвото издавач на хартиите од вред-
ност кое го доставува известувањето; 

2. назив на документот кој се доставува; 
3. матичен број на друштвото-издавач на хартиите 

од вредност; 
4. адреса и седиште на друштвото; 
5. правен основ(и) за пренос на хартиите од вред-

ност за кои се известува; 
6. бројот на хартии од вредност и процентот на 

учество на истите во основната главнина на друштвото 
кое известува; 

7. податоци за физичките лица (име и презиме и 
адреса односно државјанство и број на пасош во случај 
кога се работи за странски   државјанин) односно прав-
ните лица (целосен назив и матичен број) кои се стек-
нале односно ги отуѓиле хартиите од вредност во виси-
ната определена од член 1 на овој правилник; 

8. број и процент на хартии од вредност на физич-
ките  односно правните лица во друштвото пред наста-
нување на промената, а за кои друштвото поднесува 
извештај;  

9. име, презиме, потпис и функција на одговорно 
лице во друштвото;  

10. печат на друштвото кое поднесува извештај; 
11. забелешки и коментари на друштвото кое под-

несува извештај. 
(3) Друштвото известувањето го изготвува во инте-

грална форма и истото не треба да содржи дополнител-
ни рачно внесени податоци.  
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(4) Известувањето на друштвото кое се доставува 
до Комисијата за хартии од вредност во писмена и еле-
ктронска  форма е идентично во двете форми на доста-
вување. 

 
Член 3 

Доколку известувањето од член 2 на овој Правил-
ник, не ги содржи потребните информации односно 
истото не е целосно како и во случај на доставување на 
дополнителни податоци, друштвото е должно да даде  
посебно писмено образложение кое ќе се смета за со-
ставен дел на  доставениот извештај  до  Комисијата за 
хартии од вредност. 

 
Член 4 

Доколку, друштвото не е во можност навремено да 
го достави  известувањето од член 2 на овој Правил-
ник, должно е веднаш да ја извести  Комисијата за хар-
тии од вредност во електронска и писмена форма, при 
тоа јасно наведувајќи ги причините поради кои не е во 
можност да постапи согласно Законот за хартии од 
вредност и овој правилник.  

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 03-379/3              Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                     Претседател, 

  Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1173. 
Врз основа на член 190, а во врска со членовите 

158, 159, 161 и член 167 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на 07.05.2008 година 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВРЕМЕТО И НАЧИНОТ НА ОБЕ-
ЛОДЕНУВАЊЕ  НА ЦЕНОВНО ЧУВСТВИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ  НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО  
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

Член 1 
(1) Со Правилникот  за изменување и дополнува-

ње на Правилникот за времето и начинот на обелоде-
нување на ценовно чувствителни информации на ак-
ционерските друштва со посебни обврски за известу-
вање  (во понатамошниот текст: Правилник) се уре-
дува времето и начинот на обелоденување внатрешни 
ценовно чувствителни информации-известување за 
судски постапки. 

(2) Во член 3 став 1 алинеја 11 од Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за времето 
и начинот на обелоденување  на ценовно чувствителни 
информации на акционерско друштво со посебни обвр-
ски за известување (Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 110/2006), се менува и гласи: 

“Известување за сите судски постапки во кои е 
вклучено акционерското друштво како тужител однос-
но тужена страна, чија вредност  изнесува најмалку 5% 
од вредноста на капиталот на друштвото определена 
врз основа на последните ревидирани годишни финан-
сиски извештаи, согласно Прилог 1 кој е составен дел 
од овој правилник. 

(3) Известувањето Комисијата за хартии од вред-
ност го објавува како ценовно чувствителна информа-
ција. 

(4) Комисијата за хартии од вредност води еви-
денција на пристигнатите известувања поодделно за 
секое акционерско друштво со посебни обврски за 
известување.” 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вување во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
    Бр. 03-435/3             Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                       Претседател, 

 Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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___________ 
 
1174. 

Врз основа на член 190 и член 10 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/05, 
бр. 25/07 и бр. 07/08), Комисијата за хартии од вред-
ност на својата седница одржана на ден 07.05.2008 го-
дина, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ-
ТО, ПОНУДАТА И ПРОДАЖБАТА НА ДЕРИВА-
ТИВНИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ НА 
ПРИМАРНИОТ ПАЗАР, ТРГУВАЊЕТО СО ДЕРИ-
ВАТИВНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
НА СЕКУНДАРНИОТ ПАЗАР И ПОРАМНУВА-
ЊЕТО И УТВРДУВАЊЕТО НА ОВИЕ ТРГОВСКИ 

ТРАНСАКЦИИ 
 

Предмет на регулирање 
 

Член 1 
(1) Со Правилникот за начинот и постапката на из-

давањето, понудата и продажбата на деривативни фи-
нансиски инструменти на примарниот пазар, тргување-
то со деривативните финансиски инструменти на се-
кундарниот пазар и порамнувањето и утврдувањето на 
овие трговски трансакции (во понатамошниот текст: 
Правилник) се уредува основниот концепт и принципи 
за издавањето, понудата и продажбата на деривативни-

те финансиски инструменти на примарниот пазар, тр-
гувањето со деривативните финансиски инструменти 
на секундарниот пазар и порамнувањето и утврдување-
то на овие трговски трансакции. 

(2) Деривативни финансиски инструменти, во смис-
ла на овој правилник, се инструментите чија цена, ди-
ректно или индиректно зависи од цената на хартиите 
од вредност или берзанските индекси. Деривативните 
финансиски инструменти се стандардизирани и нестан-
дардизирани финансиски инструменти. 

(3) Стандардизирани деривативни финансиски ин-
струменти, во смисла на овој правилник, се дериватив-
ните финансиски инструменти со кои што се тргува на 
овластена берза на хартии од вредност и коишто на 
имателите им даваат еднакви права. Стандардизирани 
деривативни финансиски инструменти во смисла на 
овој правилник се опциски договори и фјучерс догово-
ри, кои се дговори со строго пропишана форма. 

(4) Овој правилник се применува на стандардизира-
ните деривативни финансиски инструменти. 

(5) Овој правилник не се применува на нестандар-
дизираните деривативни финансиски инструменти и на 
деривативите на валути, на каматни стапки, на кратко-
рочни хартии од вредност или на стоки. 

 
Цели 

 
Член 2 

Овој правилник има за цел да обезбеди заштита на 
инвеститорите, квалитет на пазарот, да поттикне ино-
вација на пазарот и да обезбеди заштита од системски 
ризик. 

 
Критериуми на пазарот на деривативни 

финансиски инструменти 
 

Член 3 
(1) За издавање, понуда и продажба на деривативни 

финансиски инструменти на примарниот пазар, тргува-
ње со деривативни финансиски инструменти на секун-
дарниот пазар и утврдување и порамнување на овие 
трговски трансакции, потребно е да се задоволени 
следните три групи критериуми односно предуслови 
кои ќе обезбедат заштита од системски ризик: 

1. Предуслови поврзани со пазарот: 
- постоење на соодветен и транспарентен систем за 

тргување, кој ќе обезбеди фер и еднаков третман на 
инвеститорите; 

- постоење на соодветен систем на утврдување и 
порамнување на деривативните финансиски инстру-
менти; 

- постоење на соодветен систем на надзор заради 
спречување на пазарни злоупотреби и манипулации. 

2. Предуслови поврзани со овластените правни ли-
ца за вршење работи со хартии од вредност: 

- овластените правни лица - учесници на пазарот на 
хартии од вредност треба да располагаат со соодветен 
капитал и ликвидни средства што ќе овозможи заштита 
на вредноста изложена на ризик (value at risk protection); 

- овластените правни лица треба да располагаат со 
соодветна експертиза за кредитна анализа на клиентот; 

- овластените правни лица потребно е да дефинира-
ат критериуми за определување на потребен износ на 
средства на сметката на клиентот како и за одржување 
на потребниот износ на средствата на сметката на кли-
ентот, како заштита во случај на неможност на клиен-
тот да ги намири долговите произлезени од дериватив-
ниот финансиски инструмент (margin requirements and 
margin calls); 
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- кадровска екипираност на овластените правни ли-
ца. Услугите со деривативни финансиски инструменти 
ги извршуваат лица со положен испит за работа со 
хартии од вредност и положен испит за инвестициско 
советување (кумулативно); 

- постоење на систем на внатрешна контрола на ра-
ботењето со деривативните финансиски инструменти 
во рамките на овластеното правно лице; 

- постоење на соодветен информациски систем и 
систем за водење на книгите и чување на документите; 

- правила за заштита на интересот на клиентот. При 
извршувањето на услугите со деривативни финансиски 
инструменти овластеното правно лице е должно да го 
заштити интерсот на клиентот. Овластеното правно 
лице е должно да ги информира клиентите за сите 
околности кои се од значење за одлучувањето на кли-
ентот во врска со налогот за купување или продавање 
на деривативен финансиски инструмент или другите 
услуги кои треба да ги изврши, природата на дерива-
тивниот финансиски инструмент (односно за природа-
та на договорот за опција, односно договорот за фју-
черс), како и за ризиците поврзани со истиот. 

3. Предуслови поврзани со клиентите: 
- да се воспостават правни претпоставки согласно 

кои клиентот ќе биде должен да обезбеди точни пода-
тоци за неговата финансиска состојба и за неговите 
редовни извори на финансирање;  

- да се воспостават правни претпоставки согласно 
кои клиентот е должен да депонира пари кај овластено-
то правно лице како гаранција дека договорот ќе биде 
извршен или како обезбедување од можни загуби 
(deposit margin); 

- да се воспостават правни претпоставки согласно 
кои клиентот е должен да биде подготвен на повик на 
овластеното правно лице да го доплати потребниот 
паричен износ доколку износот на депонираните пари 
кај овластеното правно лице не е повеќе доволен за да 
се намират обврските кои произлегуваат од работењето 
со деривативните финансиски инструменти (margin 
calls).  

 
Постапка за воведување деривативни финансиски 

инструменти 
 

Член 4 
(1) Воведувањето на деривативни финансиски ин-

струменти на пазарот на хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија се врши по претходно добиено одо-
брение од Комисијата за хартии од вредност. 

(2) Барање за добивање одобрение за воведување 
деривативен финансиски инструмент до Комисијата 
поднесува овластена берза за хартии од вредност, по 
сопствена иницијатива или врз основа на предлог од 
овластено правно лице за вршење работи со хартии од 
вредност-членка на берзата. 

(3) Доколку предлогот за воведување на деривати-
вен финансиски инструмент потекнува од овластено 
правно лице, предлогот за воведување на тој инстру-
мент се поднесува до овластената берза, на која овла-
стеното правно лице е членка. Берзата ја утврдува фор-
мата и содржината на предлогот за воведување на де-
ривативниот финансиски инструмент, кој ќе се тргува 
на истата, и за кој ќе побара одобрение од Комисијата. 
По предлогот за воведување на деривативниот финан-
сиски инструмент поднесен од овластено правно лице 
одлучува берзата. Доколку берзата позитивно одлучи по 

предлогот за воведување на деривативниот финансиски 
инструмент поднесен од овластено правно лице, подне-
сува барање за добивање одобрение за воведување дери-
вативен финансиски инструмент до Комисијата.  

(4) Во прилог кон барањето берзата до Комисијата 
доставува елаборат за воведување на деривативен фи-
нансиски инструмент, во кој ја утврдува формата и со-
држината на деривативниот финансиски инструмент за 
кој се бара одобрение за воведување на пазарот, како и 
сите аспекти за негово функционирање согласно крите-
риумите на пазарот на деривативни финансиски инст-
рументи дефинирани со член 3 од овој правилник. 

(5) Откако ќе утврди дека критериумите на пазарот 
на деривативни финансиски инструменти дефинирани 
со член 3 од овој правилник се задоволени, Комисијата 
за хартии од вредност во рок од 180 дена одлучува по 
барањето од берзата за одобрение за воведување дери-
вативен финансиски инструмент. 

 
Тестирање на функционирањето на пазарот 

 
Член 5 

Пред Комисијата за хартии од вредност да го изда-
де одобрението за воведување деривативен финанси-
ски инструмент, се спроведува тестирање на системот 
на издавање, тргување, утврдување и порамнување на 
тој инструмент преку метод на симулација со цел да се 
провери стабилноста и сигурноста на системот однос-
но на функционирањето на системот, а особено да се 
провери како реагираат портфолијата на средства и 
обврски на различни финансиски ситуации.  

 
Стапување во сила 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 03-1881/1            Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                        Претседател,  

  Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1175. 
Врз основа на член 190 став 4 точка б), а во врска 

со член 131 ста 9 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008)), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на 19.05.2008 година 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО 
ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА  

РМ“ БР. 6/2007) 
 

Член 1 
Со Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за содржина на месечниот извештај за ра-
ботењето на овластено правно лице со дозвола за рабо-
та со хартии од вредност (во понатамошниот текст: 
Правилник) се врши усогласување на Правилникот со 
Измените и дополнувањата на Законот за харетии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 07/2008). 



28 мај 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 19 

Член 2 
Се менува членот 4 став 1 алинеја 3 од Правилни-

кот за содржина на месечниот извештај за работењето 
на овластено правно лице со дозвола за работа со хар-
тии од вредност, и гласи: 

3. Остварен вкупен приход по тарифник на брокер-
ска куќа по видови работи кои ги извршува овластено-
то правно лице, согласно регистрацијата од централни-
от регистар и решението за дозволата за работа на 
овластеното правно лице, издадено од Комисијата и 
тоа: 

3.1. Остварени приходи од купување и продавање 
на хартии од вредност по налог и за сметка на клиен-
тот; 

3.2. Остварени приходи од  купување и продавање 
на хартии од вредност во свое име и за своја сметка; 

в) Остварени приходи од  управување со портфолио 
на хартии од вредност по налог и за сметка на индиви-
дуален клиент; 

г) Остварени приходи од  вршење на трансакциите 
и активностите за сметка на издавачот на хартиите од 
вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии 
од вредност, без задолжителен откуп на непродадените 
хартии од вредност; 

д) Остварени приходи од  вршење на трансакции и 
активности за сметка на издавачот на хартиите од вред-
ност  потребни за успешна јавна понуда на хартии од 
вредност, со задолжителен откуп на непродадените 
хартии од вредност; 

ѓ) Остварени приходи од дејствување како покрови-
тел при котација; 

е) Остварени приходи од инвестиционо советување; 
ж) Остварени приходи од извршување на трансак-

ции и активности за сметка на трети лица потребни за 
преземање на едно акционерско друштво во согласност 
со Законот за преземање на акционерски друштва.; 

з) Остварени приходи од чување на хартии од вред-
ност што вклучува отварање и водење на сметки на 
хартии од вредност за клиентот во депозитар и други 
услуги со хартии од вредност по налог на клиентот 
(исплата на дивиденда и/или камата, известување за со-
бранија на акционери и слично). 

 
Член 3 

Податоците од член 2  на овој Правилник се прика-
жуваат и во формата и содржината утврдена со прилог 
1 од Правилникот за содржина на месечниот извештај 
за работењето на овластено правно лице со дозвола за 
работа со хартии од вредност. 

 
Член 4 

Овој правилник е од времен карактер со важење од 
90 дена. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила и ќе се применува 
со денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
    Бр. 03-1993/3              Комисија за хартии од вредност 
19 мај 2008 година                        Претседател, 

   Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

___________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1176. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005), член 41 од Законот за судовите (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 
42 од Законот за Судски совет на Република Македони-
ја (“Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот со-
вет на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВЕН СУД  НА  РМ 
 

1. За судија на Врховниот суд на РМ – Скопје е из-
бран: 

1. Јово Вангеловски-адвокат од Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 07-1183/1                                 Судски совет 
20 мај 2008 година                  на Република Македонија 
        Скопје                                          Претседател, 

                                                     Беќир Исени, с.р. 
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1177. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) 
и член 42 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УПРАВЕН СУД  
СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Управниот суд во Скопје се избрани: 
1. Дијана Димитрова-судија на Основниот суд 

Скопје 2 Скопје и 
2. Лидија Георгиевска – државен советник кај На-

роден правобранител на Република Македонија. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1184/1                           Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                  Претседател, 
                                            Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1178. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) 
и член 42 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД  
СКОПЈЕ 

 
1. За судија на Апелациониот суд во Скопје е избрана: 
1. Снежана Бајлозова-судија на Основниот суд 

Скопје 1 Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1185/1                             Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                  Претседател, 
                                            Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1179. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) 
и член 42 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
БИТОЛА 

 
1. За судии на Основниот суд во Битола се избрани: 
1. Елизабета Манели Ташевска-стручен соработник 

во Основен суд Битола; 
2. Јасмина Бошевска, адвокат од Битола и 
3. Зоран Караџовски – советник во Вишо Јавно об-

винителство во Битола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1186/1                           Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                 Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1180. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) 
и член 42 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД  
ВЕЛЕС 

 
1. За судија на Основниот суд во Велес е избран: 
1. Бојанчо Донев-адвокат од Велес. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
     Бр. 07-1187/1                           Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                 Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1181. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) 
и член 42 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД  
ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. За судија на Основниот суд во Гевгелија е избран: 
1. Злата Попова – стручен соработник во Основен 

суд Гевгелија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1188/1                          Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                Претседател, 
                                         Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1182. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) 
и член 42 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД  
ГОСТИВАР  

1. За судија на Основниот суд во Гостивар е избран: 
1. Даут Рустеми – стручен соработник во Основен 

суд Тетово. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1189/1                          Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                 Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1183. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 20.05.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД  
ГОСТИВАР 

 
1. За судија на Основниот суд во Гостивар е избрана: 
1. Магдалена Мишоска – стручен соработник во 

Основен суд Тетово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1190/1                           Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                 Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1184. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 20.05.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД  
ПРИЛЕП 

 
1. За судија на Основниот суд во Прилеп е избрана: 
1. Оливера Митреска – стручен соработник во Ос-

новен суд Прилеп. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1191/1                          Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                Претседател, 
                                         Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1185. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 20.05.2008 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВEН СУД  

СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 
 
1. За судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје е избран: 
1. Јетмире Ајдини – адвокат од Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1192/1                           Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                 Претседател, 
                                         Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1186. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) 
и член 42 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД  
СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Основниот суд Скопје 2 Скопје се из-

брани: 
1. Љупчо Тодоровски – советник во Апелационен 

суд Скопје и 
2. Ханиф Зендели – стручен соработник во Основен 

суд Тетово.  
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
     Бр. 07-1193/1                           Судски совет 
20 мај 2008 година                на Република Македонија 
        Скопје                                 Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1187. 

Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Суд-
ски совет на Република Македонија (“Службен весник 
на РМ“ бр. 60/2006), а во врска со Одлуката за утврду-
вање на бројот на судиите во судовите на Република 
Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 65/2007), 
Судскиот совет на Република Македонија објавува 

 
О Г Л А С  

За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на РМ 
За избор на 1 (еден) судија на Управен суд  
За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гостивар 
За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Кочани 
За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Прилеп 
За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Ресен 
За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Свети 

Николе 
За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Кума-

ново 
За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Штип. 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат усло-

вите предвидени во член 43 ст. 1 од Законот за судовите 
(“Службен весник на РМ“ број 36/95, 45/95 и 64/2003), а на 
кој упатува член 126 и 127 од преодните и завршните 
одредби на Законот за судовите (“Службен весник на РМ“ 
бр. 58/2006), како и условите предвидени во член 45 од 
Законот за судовите и член 6 и 7 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за судовите (“Службен весник 
на РМ“ бр. 35 од 14.03.2008 година). 
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Пријавите со потребните документи во оригинал 
или во заверена копија, се поднесуваат до Судскиот со-
вет на Република Македонија во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на одлуката во “Службен весник 
на Република Македонија“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
Бр. 07-1218/1                                  Судски совет 

26 мај 2008 година                   на Република Македонија 
   Скопје                                           Претседател, 
                                                       Беќир Исени, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1188. 

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Камењане, вонградежен реон – Општина Бо-
говиње. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Камењане, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр.09-7556/1                                      Директор, 
23 мај 2008 година                  Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје         

__________ 
1189. 

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Долно Палчиште, вонградежен реон – Оп-
штина Боговиње. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Долно Палчи-
ште, вонградежен реон, установен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр.09-7557/2                                      Директор, 
23 мај 2008 година                  Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје         

1190. 
Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Челопек, вонградежен реон – Општина Брве-
ница. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Челопек, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр.09-7558/1                                      Директор, 
23 мај 2008 година                  Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје         

__________ 
1191. 

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 
и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на зем-

јиште во катастар на недвижности за катастарската оп-
штина Бориево, вонградежен реон – Општина Босилово. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Бориево, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр.09-7560/1                                      Директор, 
23 мај 2008 година                  Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје         

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

1192. 
Врз основа на член 17, а во врска со член 45 став 4 

и 7 и член 48 од Законот за електронските комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија” бр. 
13/2005, 14/2007 и 55/2007) и член 12 став 2 од Правил-
никот за нивото на деталност на информациите што ќе 
бидат објавени во референтните понуди за интерконек-
ција и начинот на нивното објавување („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 61/2005 и 83/2007), 
во постапка на измена на Референтната понуда за ин-
терконекција по иницијатива  на АД Македонски теле-
комуникации-Скопје, в.д. директорот на Агенцијата за 
електронски комуникации на ден  23.05.2008 година го 
донесе следното 
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О Д О Б Р Е Н И Е 
 

I 
СЕ ОДОБРУВА измена на Референтната понуда за 

интерконекција од 14-ти Ноември 2005 година верзија 
1.1 на АД Македонски телекомуникации-Скопје во та-
белите дадени во: 

 точка 1 потточки 1.1.1.1,; 1.1.2.1; 1.2.1.1; 1.2.2.1;  
точка 2 потточки 2.1.1 и 2.1.2;  точка 3 потточк 3.1.1; 
точка 4 потточки 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4 и 4.1.5 и во 
точка 7 потточки 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4 и 7.2.1 од При-
лог 8Б (Надоместоци). 

 
II 

СЕ ЗАДОЛЖУВА АД Македонски телекомуника-
ции-Скопје, во рок од  5 (пет) дена од денот на приемот 
на ова одобрение да ја објави измената на Референтна-
та понуда за интерконекција , како што е утврдена во 
точка I од ова одобрение. 

 
III 

Ова одобрение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Во согласност со член 48 од Законот за електрон-

ските комуникации, Стручната служба на Агенцијата 
за електронски комуникации изврши анализа на цените 
во референтната понуда за интерконекција на АД Ма-
кедонски телекомуникации-Скопје со примена на 
LIRIC методологијата, при што утврди цени прикажа-
ни во следната табела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во согласност со член 48 став 6 од Законот за еле-

ктронските комуникации, АД Македонски телекомуни-
кации Скопје побара овластен ревизор за да ја утврди 
точноста на пресметковниот систем на трошоци. Во сог-
ласност со наодите од конечниот ревизирски извештај 
на овластениот ревизор Друшвото за ревизија и консал-
тинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ, со кои се потврдија цените 
утврдени од страна на Агенцијата за електронски кому-
никации а се изврши и намалување на цените за едно-
кратните надоместоци, АД Македонски телекомуника-
ции Скопје на ден 23.05.2008 година ја достави на одоб-
рување Референтната понуда за интерконекција.  

Со оглед на тоа што во Референтната понуда за ин-
терконекција се имплементирани измените на цените 
согласно наодите од ревизорскиот извештај, во соглас-
ност со член 45 став 4 и 7 од Законот за електронските 
комуникации, в.д. Директорот донесе одобрение како 
во диспозитивот. 

             
    Бр. 02-102/3  
23 мај 2008 година                             В.д. директор, 

  Скопје                                Лилјана Денковска, с.р. 

1193. 
Врз основа на член 17, а во врска со член 45 став 4 

и 7 и член 48 од Законот за електронските комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија” бр. 
13/2005, 14/2007 и 55/2007) и член 15 став 2 од Правил-
никот за ниво на деталност на информациите што ќе 
бидат објавени во референтната понуда за разврзан 
пристап на локална јамка и начинот на нивното објаву-
вање (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
106/2005) во постапка за измена на Референтната пону-
да за разврзан пристап на локална јамка-МАТЕРУО на 
АД Македонски телекомуникации-Скопје, по иниција-
тива на АД Македонски телекомуникации-Скопје,  в.д. 
директорот на Агенцијата за електронски комуникации 
на ден  23.05.2008 година донесе 

 
О Д О Б Р Е Н И Е 

 
I 

СЕ ОДОБРУВА измена на Референтната понуда за 
разврзан пристап на локална јамка - МАТЕРУО од 25-
ти Април 2006 верзија 1.2 на АД Македонски телеко-
муникации-Скопје во табелите дадени во: 

точка 1 потточки 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.4.1; 
1.1.4.2; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.9; 1.2.1 во точка 2 
потточки 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3.1; 2.1.3.2; 2.1.4.1; 2.1.4.2; 
2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.12; 
2.1.13; 2.1.14; 2.1.15 во точка 3 потточки 3.1.1; 3.1.2; 
3.2.2.1.1; 3.2.2.1.2 и  3.2.2.2 и во точка 4 потточки 4.1.1 
и 4.1.2  од Прилог  8Б (Надоместоци)  и тоа: 

 
II 

СЕ ЗАДОЛЖУВА АД Македонски телекомуника-
ции-Скопје, во рок од  5 (пет) дена од денот на приемот 
на ова одобрение да ја објави измената на Референтна-
та понуда за разврзан пристап на локална јамка , како 
што е утврдена во точка I од ова одобрение. 

 
III 

Ова одобрение влегува во сила со денот на донесу-
вањето.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
Во согласност со член 48  од Законот за електрон-

ските комуникации, Стручната служба на Агенцијата 
за електронски комуникации изврши анализа на цените 
во референтната понуда за разврзан пристап на ликал-
на јамка на АД Македонски телекомуникации-Скопје 
со примена на LIRIC методологијата, при што се утвр-
ди дека е потребно да се изврши намалување на цената 
за месечен надоместок за целосно разврзан пристап на 
локална јамка од 583 МКД на 478 МКД. 

Во согласност со член 48 став 6 од Законот за еле-
ктронските комуникации, АД Македонски телекомуни-
кации Скопје побара овластен ревизор за да ја утврди 
точноста на пресметковниот систем на трошоци. Во 
согласност со наодите од конечниот ревизирски изве-
штај на овластениот ревизор Друшвото за ревизија и 
консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ , со кои се потврди 
цената утврдена од страна на Агенцијата за електрон-
ски комуникации а се изврши и намалување на цените 
за еднократните надоместоци, АД Македонски телеко-
муникации Скопје на ден 23.05.2008 година ја достави 
на одобрување Референтната понуда за за разврзан 
пристап на локална јамка.  

Со оглед на тоа што во Референтната понуда за раз-
врзан пристап на локална јамка се имплементирани из-
мените во цените согласно наодите од ревизорскиот 
извештај, во согласност со член 45 став 4 и 7 од Зако-
нот за електронските комуникации, в.д. Директорот до-
несе одобрение како во диспозитивот. 

             
    Бр. 02-102/3-А 
23 мај 2008 година                          В.д. директор, 

  Скопје                                Лилјана Денковска, с.р. 
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