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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
602. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното право-
бранителство (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 87/2007), а во врска со одредбите на Одлуката за 
определување на бројот на државните правобранители во 
Државното правобранителство на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2008), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11 март 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА ОДДЕЛНИ ПОДРАЧЈА 
 
1. Се огласува именување државни правобранители 

во Државното правобранителство на Република Маке-
донија за подрачјата: Скопје - 3 државни правобрани-
тели; Велес - 1 државен правобранител;  Кочани - 1 др-
жавен правобранител и Куманово - 1 државен право-
бранител. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство (да е државјанин на Република 
Македонија, да е дипломиран правник со работно 
искуство на правни работи најмалку пет години по по-
ложен правосуден испит и да ужива углед за вршење 
на функцијата), пријавите со потребните документи во 
оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до 
Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во: “Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците “Дневник“, 
“Време“ и “Коха“. 

 
Бр. 33-1113/2             Заменик на претседателот  

11 март 2008 година              на Владата на Република 
    Скопје                   Македонија, 
                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

603. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита ("Службен весник  на Република Македони-
ја " бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05 и 40/07), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Штип, број 
0202-1091/3, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 11.12.2007 година . 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник  на Републи-
ка Македонија ". 

 
    Бр. 10-13710/5 
15 март 2008 година               Министер,  

   Скопје                             Љупчо Мешков, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
604. 

Врз основа  на член 43 став 2 од Законот за инве-
стициони фондови (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 9/2000 и 29/2007), Комисијата за хар-
тии од вредност, на седницата одржана на ден 
3.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Статутот УЗП 754/08 од 

30.01.2008 година на Друштвото за управување со фон-
дови МОЈ ФОНД АД Скопје, изготвен на ден 
29.01.2008 година (пречистен текст). 

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

 
Бр. 07-60/7         Комисија за хартии од вредност 

3 март 2008 година     Претседател,  
   Скопје            Марина Наќева - Кавракова, с.р. 

__________ 
 
605. 

Врз основа на член 44 став 1 точка 3 од Законот за 
инвестициони фондови (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 9/2000 и 29/2007) и член 184 став 1 
точка и) 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 седни-
цата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицата: 
- Кирил Колемишевски од Скопје, со датум на раѓа-

ње 11.01.1977 година, за извршен член на Одборот на 
директори односно Извршен директор на друштвото за 
управување со фондови МОЈ ФОНД АД - во основање 
Скопје;  

- Методи Мајнов од Скопје, со датум на раѓање 
08.05.1970 година, за неизвршен член на Одборот на 
директори на друштвото за управување со фондови 
МОЈ ФОНД АД - во основање Скопје,  

- Димче Панов од Велес, со датум на раѓање 
23.02.1976 година, за неизвршен член на Одборот на 
директори на друштвото за управување со фондови 
МОЈ ФОНД АД - во основање Скопје и 

- Милан Димитриоски од Скопје, со датум на раѓа-
ње 22.01.1983 година, за независен неизвршен член на 
Одборот на директори на друштвото за управување со 
фондови МОЈ ФОНД АД - во основање Скопје. 

2. Согласноста за именување на лицата од точка 1 
на ова решение се дава за периодот до одржувањето на 
првото годишно собрание на Друштвото за управување 
со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје, согласно Статутот 
УЗП 754/08 од 30.01.2008 година на Друштвото за 
управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје, изго-
твен на ден 29.01.2008 година (пречистен текст). 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение со денот на 
разрешување на лицата од точка 1 на ова решение од 
функцијата членови на Одборот на директори на 
Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД АД 
Скопје и во други случаи утврдени со закон. 

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

Бр. 07-60/8        Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година        Претседател,  

    Скопје            Марина Наќева - Кавракова, с.р. 
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606. 
Врз основа на член 44 од Законот за инвестициони 

фондови (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 09/2000 и 29/2007), Комисија за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ  
1. Се дава одобрение за основање на Друштвото за 

управување со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје, со се-
диште на ул. “Вељко Влаховиќ“ бр. 1а/1/1 во Скопје, 
Република Македонија. 

2. Основната главнина на Друштвото за управување 
со фондови МОЈ ФОНД АД Скопје изнесува 100.000 
евра односно 6.120.000 денари пресметано по среден 
курс на Народна банка на Република Mакедонија обја-
вен на денот пред усвојување на Статутот. 

3. Друштвото за управување со фондови МОЈ 
ФОНД АД Скопје има единствен предмет на работење 
- основање и управување со отворени инвестициони 
фондови, во свое име и за сметка на сопствениците на 
документите за удели на отворените фондови. 

4. Друштвото за управување со фондови МОЈ ФОНД 
АД Скопје ќе основа и ќе управува со еден отворен 
инвестиционен фонд во свое име и за сметка на сопствени-
ците на документи на удели во отворените фондови. 

5. Друштвото за управување со фондови МОЈ 
ФОНД АД Скопје е должно до Комисијата за хартии 
од вредност да достави извод од извршената регистра-
ција во рок од петнаесет дена по извршениот упис во 
Трговскиот регистар. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“.  

Бр. 07-60/9         Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година     Претседател,  

  Скопје            Марина Наќева - Кавракова, с.р. 
__________ 

607. 
Врз оснoва на член 101 од Законот за хартии од вредност 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 
25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се дава согласност за именување на лицето Васко Ми-

тев, дипломиран економист роден на ден 21.08.1981 година 
во Струмица, за директор на Брокерската куќа ИЛИРИКА 
ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Васко Митев за директор 
на Брокерската куќа ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје 
се дава за период од четири години од денот на донесувањето 
на ова решение, согласно Одлуката за назначување на извр-
шен директор на Брокерската куќа ИЛИРИКА ИНВЕСТ-
МЕНТС АД Скопје донесена од Одборот на директори на 
брокерската куќа на ден 08.01.2008 година. 

3. Согласноста за именување на Васко Митев пре-
станува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на 
ова решение биде разрешено од функцијата директор 
на Брокерската куќа ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД 
Скопје, со денот на одземање на согласноста за имену-
вање на директор од страна на Комисијата за хартии од 
вредност и во други случаи утврдени со закон. 

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

Бр. 07-122/5          Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година     Претседател,  

  Скопје            Марина Наќева - Кавракова, с.р. 

608. 
Врз основа на член 9 и член 16 од Законот за хар-

тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
3.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ОДОБ-
РЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА 
 
1. Се одбива барањето на Фруктал Мак АД с. Мора-

не, Скопје за давање одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност по пат на јавна понуда - тре-
та емисија на 235.671 обични акции во вкупен износ на 
емисијата 1.204.278,81 евра во денарска противвред-
ност од 73.669.347,64 денари. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. 07-222/5         Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година             Претседател,  

   Скопје            Марина Наќева - Кавракова, с.р. 
__________ 

609. 
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 годи-
на, го донесе следното 

 
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 Ѕвонко Станковски роден на ден 7.11.1963 
година во с. Отошница, Крива Паланка. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Ѕвонко Станковски се дава за период од пет го-
дини од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на 
Ѕвонко Станковски престанува да важи и пред истекот на 
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите пред-
видени 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. 07-219/3         Комисија за хартии од вредност 

3 март 2008 година                     Претседател, 
      Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
610. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го 
донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР  

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Бојан 
Филиповски, роден на ден 03.02.1983 година во Скопје. 

2. Дозволата за работење на брокер на Бојан Филиповски 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Бојан Фили-
повски 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. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.   
      Бр. 07-242/3            Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                     Претседател, 

   Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

611. 
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 годи-
на, го донесе следното  

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 Милан Димитриоски роден на ден 
22.01.1983 година во Скопје. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Милан Димитриоски се дава за период од пет 
години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на 
Милан Димитриоски престанува да важи и пред истекот на 
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите пред-
видени 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. 07-400/3         Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                     Претседател, 

      Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

612. 
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 годи-
на, го донесе следното  

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 Методи Мајнов роден на ден 8.05.1970 го-
дина во Скопје. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Методи Мајнов се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на 
Методи Мајнов престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите 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. 07-401/3         Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                     Претседател, 

      Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

613. 
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 годи-
на, го донесе следното  

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 Кирил Колемишевски, роден на ден 
11.01.1977 година во Скопје. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Кирил Колемишевски се дава за период од пет 
години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Кирил Колемишевски престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-
ние во случаите 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. 07-404/3              Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                        Претседател, 
         Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
614. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 годи-
на, го донесе следното 

 
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 Гоце Мартиноски роден на ден 8.12.1981 
година во Охрид. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Гоце Мартиноски се дава за период од пет годи-
ни од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Гоце Мартиноски престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 
случаите 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. 07-582/3             Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                     Претседател, 

   Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

615. 
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, го 
донесе следното  

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 Бојан Цветковски, роден на ден 10.06.1975 
година во Скопје. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Бојан Цветковски се дава за период од пет годи-
ни од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Бојан Цветковски престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 
случаите 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. 07-588/3            Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                     Претседател, 

   Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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616. 
Врз основа на член 113 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 ден 3.03.2008 годи-
на, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Алексан-

дар Андреев, родена на ден 10.12.1978 година во Велес. 
2. Дозволата за работење на брокер на Александар 

Андреев се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Александар 
Андреев 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. 07-402/4            Комисија за хартии од вредност 

3 март 2008 година                    Претседател, 
   Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_________ 
617. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност за именување на лицето 
Искра Костова, дипломиран економист родена на ден 
13.03.1976 година во Скопје, за директор на Брокерска-
та куќа БРО-ДИЛ АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Искра Костова за ди-
ректор на Брокерската куќа БРО-ДИЛ АД Скопје се дава 
за период од четири години од денот на донесувањето на 
ова решение, согласно Одлуката за назначување на 
извршен член на Одборот на директори на Брокерската 
куќа БРО-ДИЛ АД Скопје донесена од Одборот на 
директори на брокерската куќа на ден 1.02.2008 година. 

3. Согласноста за именување на Искра Костова престану-
ва да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова 
решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде 
разрешено од функцијата директор на Брокерската куќа 
БРО-ДИЛ АД Скопје, со денот на одземање на согласноста 
за именување на директор од страна на Комисијата за хартии 
од вредност и во други случаи утврдени со закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
      Бр. 07-490/4           Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                     Претседател, 

   Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

618. 
Врз основа на член 151 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 ден 03.03.2008 го-
дина, го донесе следното  

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 Дарко Јованоски, роден на ден 25.01.1983 
година во Гостивар. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Дарко Јованоски се дава за период од пет годи-
ни од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на 
Дарко Јованоски престанува да важи и пред истекот на 
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите 
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. 07-581/4            Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                     Претседател, 

   Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

619. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност,  на сед-
ницата одржана на ден 3.03.2008 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  НА БРОКЕР  

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Ана Со-
фијанова, родена на ден 13.11.1982 година во Скопје. 

2. Дозволата за работењето на брокер на Ана Софијанова 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Ана Софија-
нова  престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден 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. 07-348/5            Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                    Претседател, 

   Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
_________ 

620. 
Врз основа на член 113 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 ден 3.03.2008 годи-
на, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР  

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Шахине Ај-
дини, родена на ден 20.02.1985 година во с. Селце, Тетово. 

2. Дозволата за работење на брокер на Шахине Ајдини 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Шахине Ај-
дини престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден 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. 07-381/5           Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                   Претседател, 

    Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
_________ 

621. 
Врз основа на член 113 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 ден 3.03.2008 годи-
на, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР  

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Дими-
тар Танчев, роден на ден 02.10.1979 година во Скопје. 

2. Дозволата за работење на брокер на Димитар Танчев 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Димитар 
Танчев 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. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

Бр. 07-488/5            Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                   Претседател, 

   Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
_________ 

622. 
Врз основа на член 2, член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Македони-
ја“  бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008) и член 235 и член 236, став 
3 од Законот за општа управна постапка („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/2005), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на ден 13.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Жалбата бр. 03-175/1 од 07.03.2008 година изјавена 

од Комерцијално Инвестициона Банка АД Куманово про-
тив решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 07-
541/5 од 03.03.2008 година за одбивање на барањето на Ко-
мерцијално Инвестициона Банка АД Куманово за давање 
одобрение за издавање хартии од вредност по пат на при-
ватна понуда – седма емисија на 215.000 обични акции во 
вкупен износ на емисијата 369.800.000 денари се уважува. 

2. На Комерцијално Инвестициона Банка АД Кума-
ново се дава одобрение за издавање на долгорочни хар-
тии од вредност по пат на приватна понуда – седма 
емисија на 215.000 обични акции во вкупен износ на 
емисијата 369.800.000 денари, согласно Одлуката бр. 
02-11/1 од 09.01.2008 година за издавање на нова седма 
емисија на акции по пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 2 
на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од харти-
ите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и 
Одлуката бр.02-11/1 од 09.01.2008 година за издавање на нова 
седма емисија на акции по пат на приватна понуда. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 2 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализа-
цијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на 
основната главнина во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 
2 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вред-
ност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност 
во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемува-
њето на основната главнина во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. Со ова решение се заменува решението бр. 07-
541/5 од 03.03.2008 година. 

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

9. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. 07-541/11              Комисија за хартии од вредност 
13 март 2008 година                       Претседател, 
       Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
623. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 3.03.2008 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА  
1. На Друштвото за осигурување СИГМА АД Скоп-

је се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност по пат на приватна понуда – трета емисија 

на 300.000 обични акции во вкупен износ на емисијата 
од 3.000.000 евра, односно 183.939.300 денари соглас-
но Одлуката бр. 0603/15 од 14.02.2008 година за изда-
вање на хартии од вредност – трета емисија на акции. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 
1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од 
хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со За-
конот и Одлуката бр. 0603/15 од 14.02.2008 година за издава-
ње на хартии од вредност – трета емисија на акции. 

3. Рокот за реализација на емисијата на акции од 
точка 1 на ова решение изнесува 15 календарски дена 
од конечноста на ова решение. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реа-
лизацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 
1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вред-
ност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност 
во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемува-
њето на основната главнина во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот на 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  
    Бр. 07-542/5               Комисија за хартии од вредност 
3 март 2008 година                        Претседател, 
        Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

624. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06) и  точка 3 став 3 од Одлуката за задолжителна 
резерва на банки ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 159/07), гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија донесе  

У П А Т С Т В О 
ЗА РАБОТА СО ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ НА 
НАРОДНА БАНКА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА  

I. Општи одредби 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на кори-

стење на Електронскиот систем на Народна банка за 
задолжителна резерва.  

II. Право на користење на електронскиот систем 
2. Право на користење на електронскиот систем на Народ-

на банка за задолжителна резерва имаат само овластени корис-
ници од банки на кои им се дефинирани правата за работење и 
на кои им е доделен дигитален сертификат од страна на На-
родна банка на Република Македонија. Сите податоци кои се 
внесуваат во базата на податоци треба претходно дигитално да 
се потпишат од страна на корисникот.  

III. Инсталација за користење на електронскиот систем 
3. За користење на електронскиот систем од страна 

на банките (клиенти на електронскиот систем), неоп-
ходно е да се изврши следнава инсталација на клиент-
ските компјутери: 

- Windows XP (SP2) 
- Microsoft Dot Net Framework 1.1 
- Internet Explorer 6 (IE6) 
- Entrust Enteligence 
- во IE6 во опцијата “Tools\Internet options\Security\-

Internet” потребно е да се постави опцијата “Initialize 
and script ActiveX controls not marked as safe” на enable 
или prompt. 
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- во IE6 опција “Tools\Internet options\Privacy” треба 
да биде овозможена опцијата за прифаќање на cookies. 

- setup програм за инсталација на компоненти за ди-
гитално потпишување (програмот со упатство се даде-
ни во прилог) 

- експортирање на генерираниот дигитален серти-
фикат во персоналниот склад (personal store) за серти-
фикати на тековниот корисник. 

- креирање на локален директориум во кој ќе се за-
пишуваат клиентски потпишаните датотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Користење на електронскиот систем 
4. До електронскиот систем на Народна банка за За-

должителна резерва се пристапува со активирање на 
Internet Explorer, и впишување во полето за адреса: 

https://172.30.100.10/ZR/default.aspx 
5. По најавата во електронскиот систем, пријавени-

от корисник од банката е должен да ги внесе податоци-
те поединечно, или да ги вчита со доставување на XML 
датотека дефинирана со следната шема ZRBanki.xsd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns="http://tempuri.org/ZRBanki.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" targetNamespace="http://tempuri.org/ZRBanki.xsd" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="dsKNBANKI" msdata:IsDataSet="true"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="KNBANKI"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="datum" type="xs:date"/> 
       <xs:element name="smetka" type="xs:string"/> 
       <xs:element name="valuta" minOccurs="0"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="807"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="prdolzi" type="xs:double"/> 
       <xs:element name="prpob" minOccurs="0"> 
        <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:double"> 
          <xs:enumeration value="0"/> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
       </xs:element> 
    </xs:choice> 
   <xs:attribute name="banka" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="7"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="kod" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
                        <xs:enumeration value="9" /> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 
 

6. По внесувањето на податоците, корисникот од банката е должен да ги провери и потпише, по што до-
бива извештај за пресметаната обврска за задолжителна резерва кој треба да го потврди со електронски пот-
пис.   

V. Завршни одредби 
7. Деталните Технички инструкции за користење на електронскиот систем на Народна банка за задолжи-

телна резерва се сместени во самата апликација и може да се добијат со одбирање на копчето  "Документи". 
8. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 
 
   У. бр. 1 

18 март 2008 година                         Гувернер,  
   Скопје                                            м-р Петар Гошев, 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 - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 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. 

 


