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Р Е Ш Е Н И Е 
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- Емилија Иљоска,  
- Русе Пецановски. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки 
клинички центар „Свети Пантелејмон“ – Скопје, се 
именуваат: 

- Ангел Митевски,  
- Василка Салевска – Трајкова. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
    
     Бр. 23-4603/1         Заменик на претседателот 
4 јуни 2012 година           на Владата на Република  

 Скопје                   Македонија, 
           м-р Зоран Ставрески, с.р.   
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1993. 
Врз основа на член 184 став 1 точка ј, а во врска со 

член 47 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија”, бр.95/2005, 25/2007, 
07/2008, 57/2010 и 135/2011) Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, постапувајќи по 
Барањето бр. 08-1791/1 од 20-03-2012 година од Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, 
на седницата одржана на ден 21.5.2012 година донесе        

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на кандидатот 

Елена Јакимовска Петровска, дипломиран економист 
од Скопје, за извршен директор на Централниот депо-
зитар за хартии од вредност АД Скопје со седиште  на 
ул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, Скопје.  

2. Согласноста за именување на Елена Јакимовска 
Петровска за директор на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје се дава за период зак-
лучно со 23-03-2015 година, согласно утврдениот ман-
дат во Одлуката на Собранието на ЦДХВ АД Скопје за 
избор на член на Одборот на директори на Централни-
от депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 
0201-1249/1 од 28-02-2012 година и Одлуката број 
0202-2163/1 од 09-04-2012 година за измени и дополну-
вање на Одлуката број 02-1301/1 од 01-03-2012 година 
за назначување на извршен член на Одборот на дире-
ктори на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје. 

3. Согласноста за именување на лицето од точка 1 
на ова Решение за директор на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Реше-
ние, доколку истото биде разрешено од функцијата Ди-
ректор на Централниот депозитар за хартии од вред-
ност АД Скопје, со денот на одземање на согласноста 
за именување на директор од страна на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија и во дру-
ги случаи утврдени со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. УП1 08-21           Комисија за хартии од вредност 
21 мај 2012 година          на Република Македонија  

Скопје            Претседател, 
       Марина Наќева-Кавраковa, с.р. 

1994. 
Комисијата за хартии од вредност Република Маке-

донија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инве-
стициони фондови („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје број 03-85/4 од 4.5.2012 година, на седницата 
одржана на ден 4.6.2012 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА согласност на измените на Статутот на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје. 

2. Измените од точка 1 на ова решение се вршат врз 
основа на Одлука број 02-72/12 од 26/04/2012 година за 
измена на Статутот на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје донесена на ден 26/04/2012 година од страна на 
Собранието на акционери на Друштвото.  

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

 
   Бр. УП1 08-183          Комисија за хартии од вредност 
4 јуни 2012 година           на Република Македонија  

    Скопје             Претседател, 
       Марина Наќева-Кавраковa, с.р. 

__________ 
1995. 

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 и 135/2011 годи-
на), Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-185 
од 08.5.2012 година, на седницата одржана на ден 
4.6.2012 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 

Дарко Сима од Скопје, издадена со Решение бр. 07-
1579/4  од 02.07.2007  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Дарко Сима се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Дарко Сима 
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 08 УП1 -185         Комисија за хартии од вредност 
4 јуни 2012 година            на Република Македонија  

   Скопје             Претседател, 
       Марина Наќева-Кавраковa, с.р. 

__________ 
1996. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на член 151 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 
135/2011), постапувајќи по Барањето број  УП1 08-186 
од 10.5.2012 година, на седницата одржана на ден 04-
06-2012 година го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 
 
1.  Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на  лицето Лазе Камчев. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на Лазе  Камчев се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Лазе Камчев престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаи-
те предвидени со член 213 од Законот за хартии од 
вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.    
   Бр. 08-УП1-186      Комисија за хартии од вредност 
4 јуни 2012 година           на Република Македонија  

Скопје             Претседател, 
       Марина Наќева-Кавраковa, с.р. 

__________ 
1997. 

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 и 135/2011 годи-
на), Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-190 
од 17.5.2012 година, на седницата одржана на ден 
4.6.2012 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 

Сашо Дракуловски од Скопје, издадена со Решение бр. 
07-1628/5  од 02.07.2007  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Са-
шо Дракуловски се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Сашо Драку-
ловски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 08 УП1 -190         Комисија за хартии од вредност 
4 јуни 2012 година           на Република Македонија  

  Скопје             Претседател, 
       Марина Наќева-Кавраковa, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
1998. 

Врз основа на член 74 став (5) од Законот за ветери-
нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/07, 24/11 и 136/11) директорот на Аген-
цијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОБИВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИЦИТЕ И ПРЕВОЗНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ЗА ХРАНА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ  

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-
стапката на добивање на одобрение на превозниците и 
превозните средства за храна и други производи од жи-
вотинско потекло.  

Член  2 
Превозните средства, контејнерите со сите составни 

делови, како и придружната опрема треба да се во сог-
ласност со член 14 од Правилникот за општите барања 
за примарно производство и придружни операции како 
и општите барања за храна. 

 
Член 3 

(1) Одобрение за превозници и превозни средства 
за храна и други производи од животинско потекло из-
дава официјален ветеринар или лице овластено од ди-
ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

(2) Одобрението за превозни средства на операто-
рите со храна и други производи од животинско потек-
ло, кои се одобрени или регистрани, се издава во текот 
на постапката на одобрување или регистрација соглас-
но прописите за безбедност на храна.   

(3) За да се издаде одобрението од став (1) на овој 
член превозниците треба до Агенцијата за храна и ве-
теринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата), од-
носно до подрачната единица на Агенцијата, да доста-
ват барање кое ги содржи следните податоци: 

1) назив на подносител на барањето; 
2) адреса на седиштето на подносителот на барање-

то, телефон, факс, електронска пошта; 
3) единствен матичен број на субјектот и единствен 

даночен број на правното лице; 
4) име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електрон-

ска пошта на овластено лице за застапување на субје-
ктот и 

5) име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електрон-
ска пошта на одговорното лице. 

(4) Кон барањето од ставот (3) на овој член превоз-
ниците треба да ја достават и следната документација: 

1) тековна состојба од Централен регистар на Ре-
публика Македонија не постар од шест месеци; 

2) приказ на организацијата на работата и биланс на 
работната сила (број на вработени со систематизација-
та-опис на работни места, односно доказ за квалифику-
ваност на персоналот; 

3) пишани стандардни оперативни процедури во 
поглед на превозот и безбедноста на храната; 

4) доказ за сопственост на превозните средства; 
5) список на превозните средства и опремата со 

главни технолошко-технички карактеристики; 
6) доказ дека се регистрирани правни лица и 
7) доказ дека поседуваат соодветни објекти за чи-

стење и дезинфекција или да обезбедат документирана 
евиденција дека овие операции се изведени од трето 
лице. 

(5) Формата и содржината на барањето од став (3) 
на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Носителот на одобрението за превоз на храна и 
други производи од животинско потекло треба веднаш 
да ја извести Агенцијата за секоја настаната промена, 
која не е опфатена со одобрувањето, или за престанок 
на работа. 

(2) Во случај на промена на превозното средство, 
одобрениот превозник со барање упатено до Агенција-
та може да побара дополнување на одобрението за пре-
возни средства. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

Бр. 11-589/3 
8 мај 2012 година              Директор 

   Скопје                  Дејан Рунтевски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk                                            contact@slvesnik.com.mk 
  
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


