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1348. Правилник за  дополнување на Пра-

вилникот за начинот на вршење на 
проверка и преглед на граничен пре-
мин на пратки од животинско потек-
ло кои се внесени како личен багаж 
на патниците и се наменети за лична 
употреба или некомерцијални цели..... 7

1349. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 8

1350. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 8

1351. Решение за давање одобрение за ос-
новање на Друштво за управување со 
фондови............................................. 8

1352. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9

1353. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 9

1354. Решение за давање дозвола за работе-
ње на инвестиционен советник............ 9

1355. Решение за давање одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна понуда 9

1356. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 10

1357. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 10

1358. Правилник за определување на допол-
нителните податоци што се поднесува-
ат со барањето за дозвола за основање 
на берза и за постапката на донесување 
на одлука во врска со барањето............... 10

1359. Правилник за определување на до-
полнителни услови во врска со дозво-
лените методи за тргување со хартии 
од вредност............................................ 12

1360. Правилник за определување на други 
дополнителни критериуми кои треба да 
ги исполни членка на берза, кои не се 
определени во Законот за хартии од вре-
дност и правилата за членство на берза.... 12

1361. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина 
и рокови за поднесување извештаи за 
работењето на берза („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 119/2006)..................... 13

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1332. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 11 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија, Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на  21 јуни 2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА  ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ВЕРИФИКАЦИОНАТА КОМИСИЈА  
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Верификационата комисија се избираат: 
а) за претседател  
Светлана Јакимовска, 

 Стр. 
1362. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за содржина 
на месечниот извештај за работењето 
на депозитар на хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 6/2007) 13

1363. Правилник за начинот на водење и 
одржување на одделни податоци за 
работењето на берзата........................... 14

1364. Трошковник за работа на Комисија-
та за посредување при Комисијата за 
хартии од вредност................................ 15

1365. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 43/2008 од 11 
јуни 2008 година................................... 15

1366. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У. бр. 249/2007 од 
11 јуни 2008 година............................... 17

1367. Оглас за избор на член на Судски со-
вет на Република Македонија.............. 18

1368. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 19

1369. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија.......................... 20

1370. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија.......................... 21

1371. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија.......................... 23

1372. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија.......................... 24

1373. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност комбини-
рано производство на електрична и 
топлинска енергија................................ 26

1374. Одлука за утврдување на референтни 
цени за здравствени услуги од обла-
ста на гинеколошко-акушерската деј-
ност......................................................... 26

 Огласен дел........................................... 1-100
 

 
б) за членови 
Владимир Ѓорчев, 
Цветанка Иванова, 
Блерим Беџети и 
Имер Алиу. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2279/1                            Претседавач 
21 јуни 2008 година      на Конститутивната седница на 

  Скопје                        Собранието на Република 
                                                  Македонија, 

     Стојан Андов, с.р. 
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1333. 
Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 10 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија, Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се верифицира мандатот на пратениците: 
1. Радмила Шекеринска, 
2. Ристо Пенов, 
3. Ѓорѓи Оровчанец, 
4. Горан Мисовски, 
5. Андреј Петров, 
6. Имер Сељмани, 
7. Блерим Беџети, 
8. Ермира Мехмети, 
9. Никола Груевски, 
10. Лилјана Поповска, 
11. Трајко Вељаноски, 
12. Борислав Стојменов, 
13. Светлана Јакимовска, 
14. Веле Ѓорѓиевски, 
15. Косана Николиќ-Мазнева, 
16. Александар Спасеновски, 
17. Ивица Георгиевски, 
18. Горан Ѓуровски, 
19. Трајко Славески, 
20. Петар Поп-Арсов, 
21. Благородна Дулиќ, 
22. Иван Стоилковиќ, 
23. Амди Бајрам, 
24. Владанка Авировиќ, 
25. Оливер Шамбевски, 
26. Зоран Петрески, 
27. Марија Андоновска, 
28. Авдија Пепиќ, 
29. Васе Доневски, 
30. Абедин Зумбери, 
31. Фљора Кадри, 
32. Јован Манасијевски, 
33. Горан Минчев, 
34. Славица Грковска, 
35. Џемаиљ Јашари, 
36. Сафет Незири, 
37. Зумрете Јакупи, 
38. Хајрула Мисини, 
39. Тито Петковски, 
40. Марјанчо Николов, 
41. Маринела Тушева, 
42. Андреј Жерновски, 
43. Миле Андонов, 
44. Станка Анастасова, 
45. Владимир Ѓорчев, 
46. Љубисав Иванов-Ѕинго, 
47. Надица Танчева-Тулиева, 
48. Илија Димовски, 
49. Ванчо Коцев, 
50. Јаготка Ивановска, 
51. Неждет Мустафа, 
52. Ратко Димитровски, 
53. Нада Станчевска, 
54. Горан Петров, 
55. Миле Пачемски, 
56. Оливера Трајановска, 

57. Цветан Трипуновски, 
58. Марјанчо Колевски, 
59. Владо Бучковски, 
60. Цветанка Иванова, 
61. Никола Ќуркчиев, 
62.Соња Мираковска, 
63. Горан Сугарески, 
64. Роза Топузова-Каревска, 
65. Зоран Ставрески, 
66. Силвана Бонева, 
67. Павле Трајанов, 
68. Миле Јанакиески, 
69. Оливер Деркоски, 
70. Соња Гелова-Стојанова, 
71. Јован Гинев, 
72. Јован Лазарев, 
73. Катерина Димеска, 
74. Васко Шутаров, 
75. Томе Даневски, 
76. Весела Честоева, 
77. Панче Дамески, 
78. Фазли Велиу, 
79. Тахир Хани, 
80. Јани Макрадули, 
81. Весна Бендевска, 
82. Томе Чинговски, 
83. Стојан Андов, 
84. Менде Диневски, 
85. Фијат Цаноски, 
86. Арбен Џафери, 
87. Антонијо Милошоски, 
88. Зоран Коњановски, 
89. Анита Кипаризовска-Крстеска, 
90. Александар Николоски, 
91. Илија Китаноски, 
92. Анета Стефановска, 
93. Цветко Грозданов, 
94. Никола Котевски, 
95. Цена Матевска, 
96. Живко Пејковски, 
97. Крсто Мукоски, 
98. Мендух Тачи, 
99. Бесим Догани, 
100. Мерал Узеири-Ферати, 
101. Имер Алиу, 
102. Сулејман Рушити, 
103. Садије Илјази, 
104. Игор Ивановски, 
105. Гордана Јанкулоска, 
106. Кенан Хасипи, 
107. Дарко Димитриески, 
108. Али Ахмети, 
109. Теута Арифи, 
110. Рафис Аљити, 
111. Талат Џафери, 
112. Џеват Адеми, 
113. Љиндита Ќазими и 
114. Аднан Јашари.  
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2280/1                            Претседавач 
21 јуни 2008 година       на Конститутивната седница на 

  Скопје                        Собранието на Република 
           Македонија, 
      Стојан Андов, с.р. 
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1334. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 2 точка 7 став 1 од Одлуката за 
основање на постојани работни тела на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 97/2006), а во врска со член 19 став 1 
од Деловникот на Собранието на Република Македони-
ја, Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 јуни 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗ-
БОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата се избираат: 
a) за претседател 
    Илија Димовски, 
б) за заменик претседател 
   Благородна Дулиќ, 
в) за членови: 
1. Илија Китаноски, 
2. Љубисав Иванов - Ѕинго, 
3. Силвана Бонева, 
4. Косана Николиќ-Мазнева, 
5.Анита Кипаризовска-Крстеска, 
6.Оливер Деркоски, 
7.Горан Минчев, 
8.Никола Ќуркчиев, 
9.Роза Топузова-Каревска, 
10. Рафис Аљити, 
11. Џеват Адеми и 
12. Бесим Догани и 
г)  за заменици членови: 
1.Петар Поп-Арсов, 
2.Александар Николоски, 
3.Надица Танчева - Тулиева, 
4.Дарко Димитриески, 
5.Нада Станчевска, 
6.Светлана Јакимовска, 
7.Горан Мисовски, 
8.Марјанчо Николов, 
9.Маринела Тушева, 
10. Ермира Мехмети, 
11. Сафет Незири и 
12. Фљора Кадри. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2281/1                           Претседавач 
21 јуни 2008 година       на Конститутивната седница на  

    Скопје                  Собранието на Република  
          Македонија, 
     Стојан Андов, с.р. 

___________ 
1335. 

Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 20 став 1 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 ју-
ни 2008 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претседател на Собранието на Република 

Македонија се избира Трајко Вељаноски, пратеник во 
Собранието на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а  ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-2282/1                           Претседавач 
21 јуни 2008 година       на Конститутивната седница на  

    Скопје                       Собранието на Република, 
          Македонија, 
      Стојан Андов, с.р. 

___________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1336. 
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
105/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана, му престанува трајното користе-
ње на – војнички ќебиња – 250 парчиња. 

 
Член 2 

Движните ствари од членот 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Казнено поправната уста-
нова – Затвор Битола. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана да склучи договор со дире-
кторот на Казнено-поправната установа – Затвор – Би-
тола за правата и обврските за движните ствари кои се 
даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-3055/1                Претседател на Владата 

17 јуни 2008 година               на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1337. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 

УКРАИНА 
 
1. За учество во вежбовната активност „Seabreeze 

08“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која 
ќе се одржи во Република Украина, во периодот од 
13.07.2008 до 29.07.2008 година, се испраќа единица на 
Армијата на Република Македонија во состав од 41 
(четириесет и еден) припадник на Армијата на Репуб-
лика Македонија од кои 6 офицери – штабен персонал 
29 припадници на Армијата на Република Македонија 
– извидувачки вод и 6 лица – нуркачки тим. 

2. Финансиските трошоци за кои произлегуваат од 
патувањето, организацијата, сместувањето и исхраната 
на учесниците на вежбовната активност ги обезбедува-
ат Министерството за одбрана и Амбасадата на САД во 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовните активности, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 19-3080/1                 Претседател на Владата 

17 јуни 2008 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
1338. 

Врз основа на член 13, став (1) од Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
10.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА И ПЛАНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2008 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната програма 
и Планот за изменување и дополнување на Финанси-
скиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони за 2008 година бр. 02-649/5 и бр. 02-
649/6 од 21.05.2008 година, донесени од Управниот од-
бор на Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони на седницата оджрана на 21.05.2008 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-3044/1               Заменик на претседателот 

10 јуни 2008 година                на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1339. 
Врз основа на член 91 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-
ВИЖНИОТ ИМОТ – ОБЈЕКТИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА КОРИСНИК МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА 
 

Член 1 
Се утврдува дека објектите кои се изградени на: 
1. КП бр. 10588 КО Кавадарци – стан со површина 

од 56,34 м2 на ул. „Блажо Алексов“ бр. 54, 
2. КП бр. 11403/2 КО Охрид – деловен простор со 

површина од 91 м2 на ул. „Туристичка“ бр. 102, 
3. КП бр. 13040/09 КО Скопје – дел од зграда со по-

вршина од 2.423 м2 и 1/2 од заеднички простории со по-
вршина од 218 м2 на ул. „15-ти Корпус“ бб кои ги кори-
сти Министерството за финансии – Царинска управа се 
сопственост на Република Македонија – корисник Ми-
нистерство за финансии – Царинска управа. 
 

Член 2 
Објектите од член 1 на оваа одлука се запишуваат 

во Катастарот на недвижностите според фактичката со-
стојба на денот на влегување во сила на оваа одлука и 
изготвените геодетски елаборати. 

 
Член 3 

Се задолжува Државниот завод за геодетски работи 
врз основа на оваа одлука да изврши запишување на 
правата на недвижностите во Катастарот на недвижно-
стите за КО Кавадарци, КО Охрид и КО Скопје. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-2638/1                Заменик на претседателот 

10 јуни 2008 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1340. 

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 17.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА 
ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО ИНСБРУК 
 

Член 1 
Надлежностите на Почесниот конзул на Република 

Македонија во Република Австрија, со седиште во 
Инсбрук, г-динот Вилхелм Ридер, се проширува на це-
лото јурисдикциско подрачје на Република Австрија, 
вклучувајќи ја и покраината Виена. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 27/1                     Заменик на претседателот 

17 јуни 2008 година                на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1341. 

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУР-

ЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БУРСА 
 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Турци-
ја, со седиште во Бурса, го именува: 

- г-дин Фахретин Ѓуленер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 42/1                    Заменик на претседателот 

17 јуни 2008 година                на Владата на Република 
          Скопје                             Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1342. 

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУР-

ЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КАЈСЕРИ 
 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Турци-
ја, со седиште во Кајсери, го именува: 

- г-дин Шукру Какилиоглу. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 43/1                     Заменик на претседателот 

17 јуни 2008 година                на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1343. 
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУР-

ЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОЊА 
 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Турци-
ја, со седиште во Коња, го именува: 

- г-дин Ахмет Зија Гундуз. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   
    Бр. 44/1                     Заменик на претседателот 

17 јуни 2008 година                на Владата на Република 
          Скопје                              Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1344. 

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ТРАБЗОН 
 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Турци-
ја, со седиште во Трабзон, го именува: 

- г-дин Сири Фуркан Ерен. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 45/1                     Заменик на претседателот 

17 јуни 2008 година                на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1345. 

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА  
РОМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ПЛОЕШТ 

 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Рома-
нија, со седиште во Плоешт, го именува: 

- г-дин Аурелиан Гогулеску. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 51/1                     Заменик на претседателот 

17 јуни 2008 година                на Владата на Република 
          Скопје                              Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1346. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.06.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОРГАНСКОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО 2008 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за поттикнување на развојот на ор-
ганското земјоделско производство за 2008 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/08) во делот XI во став 1 бројот “31.05.2008“ се за-
менува со бројот “30.09.2008“. 

 
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-3105/1                   Заменик на претседателот 

10 јуни 2008 година                 на Владата на Република  
      Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1347. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10 јуни 2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – “ОБЛОЖУВАЊЕ  
НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“ 

 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за производство, градежниш-
тво, услуги, угостителство и трговија “ГЛОБАЛКОД“ 
увоз-извоз ДОО Кичево, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа “Об-
ложување на спортски натпревари“ се издава на Друш-
твото за производство, градежништво, услуги, угости-
телство и трговија “ГЛОБАЛКОД“ увоз-извоз ДОО 
Кичево, ул. “Тане Цалески“ бр. 1 во Кичево. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по средниот курс на Народна банка на Република Ма-
кедонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 19-3014/1                     Заменик на претседателот 

10 јуни 2008 година                на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1348. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Врз основа на член 85 ставови 2 и 4 од Законот за 

ветеринарно здравство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 113/2007), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД НА 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НА ПРАТКИ ОД ЖИВОТИН-
СКО ПОТЕКЛО КОИ СЕ ВНЕСЕНИ КАКО ЛИЧЕН 
БАГАЖ НА ПАТНИЦИТЕ И СЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ЛИЧНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на вршење на проверка 
и преглед на граничен премин на пратки од животин-
ско потекло кои се внесени како личен багаж на патни-
ците и се наменети за лична употреба или некомерци-
јални цели ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 113/2007), во членот 7 по зборовите: "Службен 
весник на Република Македонија" се додават зборови-
те: "а ќе се применува од 1 октомври  2008 година". 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".   

 
Бр. 11-18553/3  
  2008 година                                         Министер, 
      Скопје                                       Ацо Спасеноски, с.р. 

___________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1349. 
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за инвести-

циони фондови („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 9/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Статутот УЗП бр. 3369/08 

од 04.04.2008 година на Друштвото за управување со 
фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје, изготвен на ден 
04.04.2008 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. 07-583/14         Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                       Претседател, 
         Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
1350. 

Врз основа на член 44 став 1 точка 3 од Законот за 
инвестициони фондови („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 09/2000 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 09.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицата: 
- Кирил Савовски, роден на ден 28.04.1976 година 

во Скопје, за извршен член на Одборот на директори 
односно Извршен директор на друштвото за управува-
ње со фондови САВА ИНВЕСТ АД – во основање 
Скопје; 

- Петер Скварча, роден на ден 01.02.1975 година во 
Крањ, Република Словенија, за неизвршен член на Од-
борот на директори на друштвото за управување со 
фондови САВА ИНВЕСТ АД – во основање Скопје; 

- Тина Шифтар, родена на ден 27.04.1979 година во 
Словењ Градец, Република Словенија, за неизвршен 
член на Одборот на директори на друштвото за управу-
вање со фондови САВА ИНВЕСТ АД – во основање 
Скопје; 

- Александар Рајчановски, роден на ден 25.03.1974 
година во Скопје, за неизвршен член на Одборот на ди-
ректори на друштвото за управување со фондови СА-
ВА ИНВЕСТ АД – во основање Скопје и 

- Трајче Николовски, роден на ден 20.03.1949 годи-
на во Кошино, Прилеп, за независен неизвршен член 
на Одборот на директори на друштвото за управување 
со фондови САВА ИНВЕСТ 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 САВА ИНВЕСТ АД Скопје, согласно Ста-
тутот УЗП 3369/08 од 04.04.2008 година на Друштвото 
за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје 
изготвен на ден 02.04.2008 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 САВА ИНВЕСТ 
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. 07-583/15         Комисија за хартии од вредност 

9 јуни 2008 година                        Претседател, 
         Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
1351. 

Врз основа на член 44 од Законот за инвестициони 
фондови („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 9/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 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 САВА ИНВЕСТ АД Скопје, со 
седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 43 б/1-03 во 
Скопје, Република Македонија. 

2. Основната главнина на Друштвото за управување 
со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје изнесува 
200.000 евра односно 12.282.580 денари пресметано по 
среден курс на Народна банка на Република Македони-
ја објавен на денот пред усвојување на Статутот. 

3. Друштвото за управување со фондови САВА ИН-
ВЕСТ 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 САВА ИН-
ВЕСТ АД Скопје ќе основа и ќе управува со три отво-
рени инвестициони фондови во свое име и за сметка на 
сопствениците на документи на удели во отворените 
фондови. 

5. Друштвото за управување со фондови САВА ИН-
ВЕСТ АД Скопје е должно до Комисијата за хартии од 
вредност да достави извод од извршената регистрација 
во рок од петнаесет дена по извршениот упис во Тргов-
скиот 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. 07-583/16         Комисија за хартии од вредност 

9 јуни 2008 година                        Претседател, 
          Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1352. 
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за инвести-

циони фондови („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 9/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на измените и допол-

нувањата на Статутот УЗП бр. 6662/07 од 19.06.2007 
година на Друштвото за управување со фондови 
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, изготвен 
на ден 14.06.2007 година (пречистен текст).  

2. Измените и дополнувањата од точка 1 на ова ре-
шение се вршат врз основа на Одлука бр. 02-34/9 од 
26.03.2008 година за измена на Статутот на Друштвото 
за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏ-
МЕНТ АД Скопје донесена на ден 26.03.2008 година од 
страна на Собранието на Друштвото за управување со 
фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје.  

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

 
    Бр. 07-1630/4           Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                     Претседател, 

        Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1353. 
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), 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 09.06.2008 година, донесе  

        
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицата: 
- Александар Манев, роден на ден 13.11.1978 годи-

на за извршен директор на Друштвото за управување 
со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД 
Скопје;  

- Јожко Петерлин од Република Словенија, роден на 
ден 06.06.1966 година за неизвршен член на Одборот 
на директори на Друштвото за управување со фондови 
ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје; 

- Димче Лазаревски од Скопје, роден на ден 
29.05.1979 година за неизвршен и независен член на Од-
борот на директори на Друштвото за управување со 
фондови  ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје; 

2. Согласноста за именување на лицата од точка 1 
на ова решение се дава за периодот од 4 години од де-
нот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлука-
та бр. 02-34/6 од 26.03.2008 година за избор на членови 
на Одбор на директори на Друштвото за управување со 
фондови  ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје 
донесена од Собранието на Друштвото и  Одлуката од 
01.04.2008 година  за именување на извршен директор 
на Друштвото за управување со фондови  ИЛИРИКА 
ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје .  

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 ИЛИРИКА 
ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, како и во други слу-
чаи 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. 07-1630/5            Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                       Претседател, 

   Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1354. 
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 09.06.2008 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 Александар Коцаре роден на ден 
18.07.1982 година во Охрид. 

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

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Александар Коцаре 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. 07-1999/3            Комисија за хартии од вредност 
9 јули 2008 година                     Претседател, 

   Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1355. 
Врз основа на член 9 и член 27 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 
9.06.2008 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 Клириншка куќа Клириншки интербанкарски 

системи АД Скопје се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност по пат на приватна по-
нуда – седма емисија на 1.467 обични акции во износ 
од 14.670.000 денари, согласно Одлуката бр. 02-1/19 од 
07.05.2008 година за зголемување на основната главни-
на од средства на друштвото за издавање на хартии од 
вредност по пат на приватна понуда со седма емисија. 
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2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/19 од 
07.05.2008 година за зголемување на основната главни-
на од средства на друштвото со издавање на хартии од 
вредност по пат на приватна понуда со седма емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголе-
мувањето на основната главнина во Трговскиот реги-
стар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар. 

5. 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. 

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

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

 
Бр. 07-2049/4          Комисија за хартии од вредност 

9 јуни 2008 година                      Претседател, 
        Скопје        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1356. 

Врз основа на член 194 и член 205 став 2, алинеја 
ѓ), став 3 и 4, а во врска со член 184 точка а), е) и з) 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 седницата одржана на ден 
09.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на 

брокерската куќа “НЛБ Тутунскаброкер” АД Скопје во 
смисла на член 205 став 2, алинеја ѓ) од Законот за хар-
тии од вредност заради непочитување на одредбите од 
член 99, а во врска со член 98, став 4 од Законот, од-
носно заради неодржување на средствата на основната 
главнина согласно одредбите од членовите 4, 5 и 6 од 
Правилникот за структурата и начинот на пресметката 
на основната главнина на овластено правно лице за вр-
шење услуги со хартии од вредност („Сл. весник на 
РМ“ бр. 122/06). 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА брокерската куќа “НЛБ Тутун-
скаброкер” АД Скопје во рок од 90 дена од денот на 
приемот на ова решение, да ја отстрани утврдената не-
правилност во точка 1 од истото и  во рок од 15 дена од 
постапувањето до Комисијата за хартии од вредност да 
достави извештај со преземените мерки за отстранува-
ње на утврдената неправилност. 

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
      Бр. 08-1478/6            Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                     Претседател 

     Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1357. 
Врз основа на член 88 и член 184, точка л) од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии 
од вредност на седницата одржана на ден 09.06.2008 
година донесе  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Не се дава согласност на Одлуката за измени и 

дополнувања на Правилата за членство на Македонска 
берза АД Скопје бр. 02-1364/1 од 15.05.2008 година, 
доставени до Комисијата за хартии од вредност на ден 
16.05.2008 година и евидентирани под деловоден 
архивски број 08-2028/1. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во 
рок од 30 календарски дена од денот на приемот на ова 
Решение, во член 3, став 1, алинеја 6 од Правилата за 
членство на Македонска берза АД Скопје, да го замени 
постоечкиот, со следниот текст: “да има најмалку две 
лица во редовен работен однос кои поседуваат дозвола 
за работење на брокер или дозвола за работење на ин-
вестиционен советник издадена од Комисијата”. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, по 
постапувањето од точка 2 од Решението, да достави до 
Комисијата за хартии од вредност, пречистен текст на 
Правилата за членство на Македонска берза 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“. 

 
     Бр. 08-2028/2            Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                      Претседател, 
         Скопје           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
1358. 

Врз основа на член 190, став 1 и член 85, став 2 од 
Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 
95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на 07.05.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 
ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ПОДНЕСУВААТ СО БАРА-
ЊЕТО ЗА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА БЕРЗА И 
ЗА ПОСТАПКАТА НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА  

ВО ВРСКА СО БАРАЊЕТО 
 

Член 1 
Со Правилникот за определување на дополнителни-

те податоци што се поднесуваат со барањето за дозвола 
за основање на берза и за постапката на донесување на 
одлука во врска со барањето (во понатамошниот текст: 
Правилник) се уредуваат дополнителните податоци  
што се поднесуваат со барањето за дозвола за основање 
на берза како и постапката на донесување на одлука во 
врска со барањето. 

 
Член 2 

Барањето за дозвола за основање на берза се подне-
сува во писмена форма. 

 
Член 3 

Барањето за дозвола за основање на берза го подне-
суваат основачите на берзата. 



23 јуни 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 11 

Член 4 
Кон барањето од член 2 на овој правилник, лицата 

кои бараат дозвола за основање берза за хартии од 
вредност, поднесуваат: 

- предлог на статут; 
- предлог на правила за членство; 
- предлог на правила за тргување; 
- предлог на правила за котација; 
- предлог на правила за однесување и дисциплина; 
- предлог на правила за арбитража; 
- деловен план за основање и работа на берзата; 
- предлог на договор за соработка и користење ус-

луги на депозитар.   
 

Член 5 
Покрај определените податоци од член 4 од овој 

правилник, лицата кои бараат дозвола за основање бер-
за за хартии од вредност, до Комисијата за хартии од 
вредност ги поднесуваат и следните дополнителни по-
датоци: 

- назив на берзата; 
- седиште на берзата; 
- датум на потпишување на договорот за основање, 

односно датум на одржување на основачкото собрание; 
- список на основачите на берзата кој содржи назив 

и седиште на основачите на берзата; 
- видот на финансиски инструменти со кои ќе се тр-

гува на берзата; 
- податоци за висината на основачкиот капитал на 

берзата; 
- податоци за влоговите на основачите на берзата; 
- податоци за структурата на основната главнина; 
- податоци за номиналната вредност на акциите кои 

им се издаваат на основачите; 
- податоците за бројот на акциите кои му се издава-

ат на одделен основач; 
- податоци за капиталската поврзаност на основачи-

те на берзата со други правни лица; 
- податоци за системот на управување на берзата; 
- податоци за членовите на органите на управување 

на берзата и нивните овластувања; 
- податоци за внатрешната организација на берзата; 
- податоци за техничката опременост на берзата;  
- список на основни средства на берзата; 
- податоци за техничката опременост на депозита-

рот со опис на начинот на водење на сметките на хар-
тии од вредност; 

- податоци за информативниот систем на берзата за 
членките, Комисијата и јавноста;    

- податоци за лицата кои се одговорни за работа на 
организационите единици во рамките на берзата кои ќе 
ги извршуваат дејностите за кои се поднесува барање-
то;    

- податоци за лицето за контакт со Комисијата за 
хартии од вредност во врска со барањето (име и прези-
ме, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), 
адреса, телефонски број); 

- датум на поднесување на барањето за добивање 
дозвола за основање на берза (ден, месец, година); 

- потпис на овластеното лице и печат на берзата, 
односно потпис на основачите или членовите на орга-
ните на управување на берзата. 

 
Член 6 

(1) Комисијата одлучува по барањето за издавање 
на дозвола за основање берза во рок од 90 календарски 
дена од денот на доставување на барањето до Комиси-
јата. 

(2) Комисијата го доставува известувањето за комп-
летирање на барањето до подносителот, во рок од пет 
работни дена од денот на приемот на барањето.  

  
Член 7 

Комисијата го одобрува барањето за основање на 
берза, ако утврди дека: 

а) правилата за членство обезбедуваат отворен и ед-
наков пристап на сите овластени учесници на пазарот 
на хартии од вредност кои ги исполнуваат условите од 
правилата за членство; 

б) правилата за тргување обезбедуваат висок степен 
на: 

- непречено склучување и утврдување на трговски-
те трансакции со хартии од вредност, 

- отворен и еднаков третман на сите членки, 
- чесност во деловното работење, 
- заштита на доверливите информации за клиенти-

те, 
- транспарентност на тргувањето и 
- дистрибуција на информациите пред и по тргува-

њето; 
в) правилата за котација обезбедуваат целосно и 

правично обелоденување на податоците за работењето 
на котираните издавачи на хартии од вредност; 

г) правилата за однесување и дисциплина обезбеду-
ваат соодветно и правично спроведување на актите на 
берзата, овој закон и правилниците донесени врз осно-
ва на овој закон; 

д) правилата за арбитража обезбедуваат ефикасно, 
правично и навремено решавање на спорови; 

ѓ) берзата е кадровски, технички и организационо 
оспособена за вршење на активности што претставува-
ат берзанско работење; 

е) берзата има најмалку тројца вработени со дозво-
ла за работа од Комисијата; 

ж) берзата има соодветен информативен и компју-
терски систем за склучување и утврдување на тргов-
ските трансакции; 

з) берзата има организациони делови кои обезбеду-
ваат ефикасно и единствено вршење на работите на 
берзата и 

ѕ) депозитарот со кој берзата има склучено договор 
за користење услуги ги исполнува барањата за порам-
нување, водење на сметките на имателите на хартии од 
вредност, како и водење на книгите на акции на акцио-
нерските друштва. 

 
Член 8 

Комисијата донесува решение за одбивање на бара-
њето за издавање на дозвола за берза доколку не се ис-
полнети условите од членот 7 на овој правилник. 

 
Член 9 

Комисијата ја објавува дозволата за основање берза 
во „Службен весник на Република Македонија“ и на 
веб страницата на Комисијата. 

 
Член 10 

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

 
    Бр. 03-1892/1             Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                      Претседател, 

  Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1359. 
Врз основа на член 81 став 4, а во врска со член 190 

став 1 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 07.05.2008 година го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ УС-
ЛОВИ ВО ВРСКА СО ДОЗВОЛЕНИТЕ МЕТОДИ 
ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со Правилникот за определување на дополнителни 

услови во врска со дозволените методи за тргување со 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правил-
ник) се определуваат дополнителни услови во врска со 
дозволените методи за тргување со хартии од вредност. 

 
Член 2 

Дозволени методи за тргување со хартии од вред-
ност се: 

a) централизирано тргување преку физичко присус-
тво или преку електронски систем, каде што сите член-
ки на берзата поднесуваат налози за купување и прода-
вање на хартии од вредност за своја сметка и/или за 
сметка на нивните клиенти и склучуваат берзански 
трансакции; 

б) тргување меѓу брокерските куќи кои тргуваат 
исклучиво за сопствена сметка и кои го централизираат 
тргувањето преку физичко присуство или електронско 
тргување. 

 
Член 3 

На барање на Комисијата за хартии од вредност, 
берзите донесувааат Правила за тргување со кои се 
пропишуваат дополнителни услови во врска со дозво-
лените методи за тргување со хартии од вредност. 

Берзите се должни во рок од 5 работни дена од 
денот на донесувањето да ги достават до Комисијата за 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комиси-
ја) Правилата за тргување заради давање согласност. 

Согласноста на Правилата за тргување на берзите, 
Комисијата ја дава во форма на Решение. 

 
Член 4 

Кога берзите определуваат дополнителни услови во 
врска со дозволените методи за тргување со хартии од 
вредност во Правилата за тргување, должни се да 
обезбедат соодветни материјално-технички услови за 
спроведување на истите. 

Берзите се должни за воведувањето на дополнител-
ните услови во врска со дозволените методи за тргува-
ње со хартии од вредност да побараат согласност од 
Комисијата за измените и дополнувањата .  

Комисијата пред да даде согласност врши контрола 
на материјално-техничките услови на берзите за спро-
ведување на дополнителните услови во врска со дозво-
лените методи за тргување со хартии од вредност. 

 
Член 5 

Берзите, во функција на развој на пазарот на хартии 
од вредност може да вршат измени или да носат нови 
Правила за тргување. 

Измените на Правилата за тргување подлежат на 
согласност од страна на Комисијата. 

Согласноста на измените на Правилата за тргување 
се дава во иста форма како и при донесувањето на 
Правилата за тргување. 

Член 6 
Комисијата може заради заштита на инвеститорите 

или за обезбедување на чесно и правично тргување со 
хартии од вредност, со Решение да им наложи на 
берзите да извршат измени или да донесат нови Прави-
ла за тргување.  

 
Член 7 

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

 
   Бр. 03-1893/1              Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                          Претседател, 
        Скопје                    Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1360. 

Врз основа на член 79 став 4 точка г, а во врска со 
член 190 став 1 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 07.05.2008 година го 
донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ КРИТЕРИУМИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛ-
НИ ЧЛЕНКА НА БЕРЗА, КОИ НЕ СЕ ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И  

ПРАВИЛАТА ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЕРЗА 
 

Член 1 
Со Правилникот за определување на други допол-

нителни критериуми кои треба да ги исполни членка, 
кои не се определени во Законот за хартии од вредност 
и правилата за членство на берза (во понатамошниот 
текст: Правилник) се определуваат  други дополнител-
ни критериуми од страна на Комисијата за хартии од 
вредност (во понатамошниот текст: Комисија), кои тре-
ба да ги исполни  членка  на берза, а кои не се содржа-
ни во Законот за хартии од вредност и  правилата за 
членство на берза. 

 
Член 2 

Членка на берза мора да ги исполнува следните ос-
новни  критериуми: 

- да има дозвола за работа со хартии од вредност од 
Комисијата; 

- да биде соодветно техничко и организационо 
опремена; 

- да биде членка  на овластен депозитар за хартии 
од вредност. 

 
Член 3 

Комисијата за хартии од вредност, во функција на 
обезбедување стабилност и развој на пазарот на хартии 
од вредност, може да определи дополнителни правила 
и критериуми кои треба да ги исполни членка на берза, 
а кои не се определени во правилата за членство на 
берза и во Законот за хартии од вредност. 

 
Член 4 

Дополнителни критериуми од член 3 можат да би-
дат следните: 

- членката на берза да е акционерско друштво со се-
диште во Република Македонија, односно подружница 
на странска брокерска куќа, која има дозвола за работе-
ње добиена од Комисијата за хартии од вредност ; 
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- членката на берза да е соодветно кадровски еки-
пирана; 

- членката на берза во секое време да располага со 
пропишаното ниво на ликвидни средства; 

- членката на берза во секое време да ги одржува 
пропишаните коефициенти на изложеност кон клиен-
тите; 

- членката на берза редовно, во пропишаниот рок,  
да ги доставува до Комисијата следните месечни изве-
штаи: 

a) месечен извештај за работење на членката; 
б) извештај за одржување на нивото на ликвидни 

средства  на членката; 
в) извештај за одржување на средствата на основна-

та главнина на членката; 
г) извештај за коефициентот на изложеност на 

членката. 
 

Член 5 
Доколку членка на берза при своето работење дојде 

во состојба на неможност да одговори на своите кра-
ткорочни и долгорочни обврски како и доколку истата 
искаже негативен финансиски резултат со завршната 
сметка, потребно е во најкраток можен рок до Комиси-
јата да достави Програма за отстранување на наведена-
та состојба. 

 
Член 6 

На барање на Комисијата, берзата врши  измени и 
дополнувања на актите со кои се регулирани условите 
за членство на берза  и за измените бара согласност од 
Комисијата.  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија”.  

 
     Бр. 03-1894/1             Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                     Претседател, 

 Скопје                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
____________ 

1361. 
Врз основа на член 190 став 4 точка б), а во врска 

со член 91 и член 184 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 09.06.2008 година 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА И РОКОВИ ЗА ПОД-
НЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
БЕРЗА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 119/2006) 

 
Член 1 

Со Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за содржина и рокови за поднесување 
извештаи за работењето на берза (во понатамошниот 
текст: Правилник) во член 7 од Правилникот за содр-
жина  и рокови за поднесување извештаи за работење-
то на берза зборовите: „на крајот од месецот, за кој се 
однесува извештајот” се заменуваат со зборовите: 
„најдоцна до 7-миот ден во тековниот за претходниот 
месец“.  

Член 2 
Со Правилникот  се  менува членот 8 став 1 алинеја 

3 и гласи: 
3. Остварен вкупен приход по тарифник на берза по 

видови работи кои ги извршува, согласно регистрација-
та од Централниот регистар и решението за дозволата 
за работа на берза, издадено од Комисијата и тоа: 

3.1. Остварени приходи од надоместоци за котација 
на хартии од вредност; 

3.2. Остварени приходи од надоместоци за членство 
на берза; 

3.3. Остварени приходи од надоместоци за тргува-
ње со акции; 

3.4. Остварени приходи од надоместоци за тргува-
ње со обврзници; 

3.5. Остварени приходи од надоместоци за тргува-
ње со краткорочни хартии од вредност; 

3.6. Остварени приходи од надоместоци за блок 
трансакции; 

3.7. Остварени приходи од надоместоци за јавна 
берзанска аукција; 

3.8. Остварени приходи од надоместоци за ревиди-
рање на берзански трансакции;  

3.9. Остварени приходи од надоместоци за пони-
штување на берзански трансакции; 

3.10. Остварени приходи од надоместоци за објаву-
вање на податоци преку веб страницата на берзата, сог-
ласно закон; 

3.11. Остварени приходи од надоместоци за дистри-
буција на берзански информации: 

3.11.1 Остварени приходи од надоместоци за бер-
зански информации што се дистрибуираат во реално 
време, со право на редистрибуција; 

3.11.2. Остварени приходи од надоместоци од бер-
зански информации што се дистрибуираат во реално 
време, без право на редистрибуција; 

3.11.3. Остварени приходи од надоместоци од бер-
зански информации што се дистрибуираат со задоцну-
вање од најмалку 10 минути; 

3.11.4. Остварени приходи од надоместоци од бер-
зански информации што се дистрибуираат на крајот на 
трговскиот ден и  

3.11.5. Остварени приходи од надоместоци од дру-
ги берзански трансакции. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
     Бр. 03-2132/2             Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                    Претседател, 

   Скопје                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1362. 
Врз основа на член 190 став 4 точка б), а во врска 

со член 69 и член 184 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 09.06.2008 година 
донесе  



Стр. 14 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јуни 2008 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕПОЗИТАР НА 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 депозитар на  хартии од вредност (во по-
натамошниот текст: Правилник) во член 2 од Правил-
никот за содржина на месечниот извештај за работење-
то на депозитар на  хартии од вредност бројот 10 се за-
менува со бројот 7 . 

 
Член 2 

Со Правилникот се менува членот 3 став 1 алинеја 
5, и гласи: 

5. Остварен вкупен приход по тарифник на депози-
тар по видови работи кои ги извршува, согласно реги-
страцијата од Централниот регистар и решението за 
дозвола за работа на депозитар, издадено од Комисија-
та и тоа: 

5.1. Остварени приходи од услуги на депозитар за 
учесниците во неговата работа и корисниците на него-
вите услуги: 

5.1.1. Приходи од членарина за пристап во системот 
на депозитарот на учесниците во неговата работа и ко-
рисниците на неговите услуги; 

5.1.2. Приходи од членарина за пристап во системот 
на депозитарот од страна на учесниците во неговата ра-
бота во посредувањето при трансакции со хартии од 
вредност и нивно порамнување; 

5.1.3. Приходи од годишен надомест на  корисни-
ците на услуги на регистарот на хартии од вредност кој 
се води во нематеријален облик; 

5.1.4. Приходи од годишен надомест за водење на 
сметки на сопствениците на хартии од вредност во си-
стемот на депозитарот; 

5.1.5. Приходи од надоместоци за извршени услуги 
од депозитарот по барање на издавачот (корпоративни 
дејствија) и 

5.1.6. Приходи од надоместоци за упис на нова еми-
сија на хартии од вредност. 

5.2. Остварени приходи од  надомест за посреднич-
ки  услуги на депозитар  во постапка на утврдување и 
порамнување помеѓу учесниците во работата на депо-
зитар и НБРМ: 

5.3. Остварени приходи од надоместоци за изврше-
ни услуги на депозитар во постапка на нетрговски пре-
носи на хартии од вредност; 

5.4. Остварени приходи од останати услуги што ги 
врши депозитарот. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
     Бр. 03-2133/2            Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                       Претседател, 

  Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1363. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 84 став 6 од 

Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 
95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на 07.05.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

БЕРЗАТА 
 

Член 1 
Со Правилникот за начинот на водење и одржување 

на одделни податоци за работењето на берзата (во по-
натамошниот текст: Правилник) се уредува начинот на 
водење и одржување на одделни податоци за работење-
то на берзата.  

 
Член 2 

Одделни податоци за работењето на берзата се: 
- Називот на издавачите и видот на хартии од вред-

ност со кои се тргува на берзата; 
- Називот на издавачите и видот на хартии од вред-

ност кои се наоѓаат на берзанска котација; 
- Цената на последната трансакција склучена на де-

нот на тргување; 
- Највисоката и најниската цена постигната на де-

нот на тргување; 
- Просечната цена на секоја истргувана хартија од 

вредност; 
- Вкупната количина на секоја истргувана хартија 

од вредност; 
- Количината и вредноста на хартиите од вредност 

со кои се тргува на берзата; 
- Податоци за реализираните блок трансакции на 

денот на тргување, со податоци за истргуваната коли-
чина на хартии од вредност и постигната цена; 

- Податоци за режимот на тргување на хартиите од 
вредност; 

- Мерки изречени од страна на берзата спрема овла-
стените членки на берзата; 

- Мерки изречени од страна на берзата спрема ак-
ционерските друштва чии акции котираат на берзата, 
поради неисполнување на обврските од котација; 

- Податоци за поднесени жалби против одлуките на 
берза; 

- Податоци за соработка со други берзи; 
- Податоци за членство во здруженија на овластени 

берзи. 
 

Член 3 
Берзата е должна да преземе мерки за заштита на 

информатичкиот систем и податоците содржани во не-
го од неовластена употреба, промена и губење на пода-
тоците. 

Берзата е должна да преземе мерки за заштита на 
податоците од член 2 на овој Правилник и став 1 на 
овој член од губење преку воспоставување на посебен 
резервен систем за снимање на податоците, кој не се 
наоѓа во просториите на берзата.   

 
Член 4 

Оригиналната документација за работењето на бер-
зата, берзата е должна да ја чува во материјална форма 
најмалку пет години на сигурно место.  

По истекот на пет години, берзата е должна да ја 
чува во материјална форма само онаа оригинална доку-
ментација која претставува архивска граѓа од трајна 
вредност согласно Законот за архивска граѓа. 
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Член 5 
Берзата е должна трајно да ја чува оригиналната до-

кументација за тргувањето на електронски медиум. 
Берзата е должна да чува копија од оригиналната 

документација за тргувањето, снимена на електронски 
медиум, надвор од деловните простории на берзата. 

 
Член 6 

Берзата е должна еднаш годишно, до крајот на јану-
ари за тековната година, да ја известува Комисијата за 
хартии од вредност за начинот на чување на податоци-
те за работењето на берзата. 

Доколку има промени во начинот на чување на по-
датоците за работењето на берзата, берзата е должна да 
ја извести Комисијата за хартии од вредност во рок од 
15 дена од денот на настанување на промените. 

 
Член 7 

Берзата е должна да ја извести Комисијата за хар-
тии од вредност во случај на оштетување или губење 
на податоците од член 2 на овој правилник, при што за-
должително ги наведува причините кои довеле до та-
квата состојба. 

 
Член 8 

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

 
   Бр. 03-2266/1               Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                         Претседател, 

 Скопје                     Марина Наќева-Кавракова, с.р.  
___________ 

1364. 
Врз основа на член 31 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност својата седница одржана на ден 
09.06. 2008 година, донесе    

 
Т Р О Ш К О В Н И К 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ 
ПРИ КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
(1) Заради обезбедување на работа на Комисијата за 

посредување при Комисијата за хартии од вредност, се 
утврдува наплата во висина од: 

- еднократен паричен надомест во висина од 1.000 
денари по составувањето на записникот во кој се кон-
статира согласноста на двете страни, односно на овла-
стеното лице од страна на Комисијата за хартии од 
вредност и на сторителот на прекршокот, за покренува-
ње на постапка за посредување;  

(2) Надоместокот од точка 1 на овој трошковник се 
уплатува од страна на сторителот на прекршокот на де-
нарска жиро-сметка на Комисијата за хартии од вредност 
и тоа во рок од 2 (два) работни дена по настанувањето на 
основата за плаќање, односно од денот на издавање на 
одлуката на Комисијата за хартии од вредност. 

(3) Висината на надоместокот во овој трошковник 
соодветствува со реалните трошоци што ги има Коми-
сијата за хартии од вредност заради обезбедување на 
работа на Комисијата за посредување.  

(4) Овој трошковник влегува во сила со денот на 
неговото донесување и ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 03-2329/1             Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                     Претседател, 

  Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1365. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
11 јуни 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за определување на 

висината на надоместокот на членовите на комисиите, 
одборите и другите работни тела кои извршуваат рабо-
ти за Советот на општина Струга бр. 07-262/6 од 
30.01.2008 година.  

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се донесени, односно преземени врз ос-
нова на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесено од Рамиз Мерко - градона-
чалник на општина Струга, со Решение У. бр. 43/2008 
од 23 април 2008 година поведе постапка за оценување 
на уставноста и законистоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се поста-
ви прашањето за нејзината согласност со Уставот, За-
конот за локалната самоуправа и Законот за дополнува-
ње на Законот за плата и другите надоместоци на пра-
тениците во Собранието на Република Македонија и 
другите избрани и именувани лица во Републиката. 

5. Судот на седницата утврди дека Советот на оп-
штина Струга на седницата одржана на 30 јануари 2008 
година донел: Одлука за определу-вање на висината на 
надоместокот на членовите на комисиите, одборите и 
другите работни тела кои извршуваат работи за Сове-
тот на општина Струга.  

Според член 1 од оваа одлука, на членовите на ко-
мисиите, одборите и другите работни тела што ги има 
формирано Советот на општина Струга, имаат право на 
надоместок за присуство и работа на седниците за из-
вршување на задачите од својата надлежност. 

Според член 2 од Одлуката, на членовите на коми-
сиите, одборите и другите работни тела на Советот им 
се утврдува надоместок за присуство во работата на се-
која одржана седница на комисија, одбор или работно 
тело формирано од Советот на општина Струга, изне-
сува 900 денари. Според ставот 2 од истиот член, на 
членовите на Советот кои учествуваат во склучување 
на бракови им се утврдува надоместок во износ од 500 
денари за секој склучен брак. 

Со член 3 од Одлуката се утврдува дека оваа одлука 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина Струга“. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот, 
владеењето на правото и локалната самоуправа се те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други про-писи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почи-тува Уставот и законите.  

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и си-
те други прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
Според став 4 од истата одредба, законите и другите 
прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по 
исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.  
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Според член 45 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002) членовите на Советот имаат право на надоме-
сток за присуство на седница и надоместоци на патни и 
дневни трошоци во рамките утврдeни со закон.  

Согласно членот 100 кој е поместен во Глава XV 
„Преодни и завршни одредби“ до донесувањето на за-
конот од членот 45 на овој закон членовите на советот 
ќе примаат надоместок за присуство на седница на со-
ветот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 
30% од просечната месечна нето плата во Република 
Македонија исплатена во последните три месеци, а на-
доместоците за патните и дневните трошоци ќе им се 
исплатуваат според прописите кои се однесуваат на др-
жавните службеници.  

Според член 1 од Законот за дополнување на Зако-
нот за плата и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и другите избра-
ни и именувани лица во Републиката („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 121/2007) во Зако-
нот за плата и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и другите избра-
ни и именувани лица во Републиката („Службен вес-
ник на СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005 и 84/2005), 
по Дел “V. Надоместок на определени материјални 
трошоци и други примања“ се додава дел V-a со пет 
нови членови 29-а, 29-б, 29-в, 29-г и 29-д.  

Во Делот V-a, се предвидени надоместоците на чле-
новите на советите на општините и на членовите на 
Советот на градот Скопје.  

Според член 29-а, од наведениот закон на членови-
те на советите на општините и на членовите на Советот 
на градот Скопје им припаѓа месечен надоместок за 
присуство на седниците на советот и надоместок на 
патните и дневните трошоци. Според ставот 2 на исти-
от член, средствата за исплата на надоместоците од 
ставот 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на оп-
штината и во Буџетот на градот Скопје.  

Според член 29-б од наведениот закон месечниот 
надоместок за присуство на седници на советот се 
утврдува во процентуален износ од просечната месечна 
нето плата во Републиката исплатена за претходната 
година, но не повеќе од 70%. Според став 2 од истиот 
член, висината на месечниот надоместок за присуство 
на седниците се утврдува со одлуката за извршување 
на буџетот на општината и Буџетот на градот Скопје.  

Според член 29-в од истиот Закон, на претседатели-
те на советите на општините и на претседателот на Со-
ветот на градот Скопје, за раководењето и организира-
њето на работата на советот, надоместокот од членот 
29-б се зголемува за 30%.  

Според член 29-г од Законот, месечниот надоме-
сток за присуство на седниците на советот се исплату-
ва за присуство на сите седници на советот во тековни-
от месец. Според став 2 од истиот член, месечниот на-
доместок за присуство на седниците на советот се на-
малува за 30% за секое отсуство од седница на советот. 
Според став 3, месечниот надоместок за присуство на 
седниците на советот не се исплатува, доколку членот 
на советот не присуствувал на ниту една седница на 
месецот во тековниот месец. Според став 4, месечниот 
надоместок за присуство на седниците не се исплатува, 
доколку советот во тековниот месец не одржал седни-
ца.  

Според член 29-д од Законот, на членовите на сове-
тите на општините и на членовите на Советот на гра-
дот Скопје им се исплатуваат надоместоци за патни и 
дневни трошоци за службени патувања во земјата и 

странство според прописите кои се однесуваат на др-
жавните службеници вработени во општинската адми-
нистрација и во администрацијата на градот Скопје.  

Имајќи ги предвид одредбите од членовите 45 и 100 
од Законот за локалната самоуправа, произлегува дека 
законодавецот го утврдил правото на надоместок за 
присуство на седница и правото на надоместок на пат-
ни и дневни трошоци за членовите на советот.  

Притоа, во Законот за локалната самоуправа, зако-
нодавецот правото на надоместок за присуство на сед-
ница на членовите на советот, до донесување на посе-
бен закон не само што го утврдил туку и го лимитирал 
и тој може да изнесува најмногу до 30% од просечната 
плата во Република Македонија исплатена во послед-
ните три месеци, а во однос на висината на патните и 
дневни трошоци на членовите на советот упатува на 
примена на прописите кои се однесуваат на државните 
службеници. Со Законот за дополнување на Законот за 
плата и другите надоместоци на пратениците во Собра-
нието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 121/2007) е уредено праша-
њето на надоместоците на членовите на советите на оп-
штините и на членовите на Советот на градот Скопје.  

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука правото 
на надоместок на членовите на комисиите, одборите и 
другите работни тела кои извршуваат работи за Сове-
тот на општина Струга за нивниот ангажман во општи-
ната, не е утврденo во согласност со членовите 29-а и 
29-б од Законот за дополнување на Законот за плата и 
другите надоместоци на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и другите избрани и именувани 
лица во Републиката, Судот утврди дека таа одлука не 
е во согласност со Уставот и Законот за дополнување 
на Законот за плата и другите надоместоци на пратени-
ците во Собранието на Република Македонија и други-
те избрани и именувани лица во Републиката. Ова од 
причина што во цитираните законски одредби се пред-
видува надоместок за присуство на седница на советот 
без оглед на нејзиното времетраење, како и надоместок 
за дневни трошоци врз основа на прописите кои се од-
несуваат на државните службеници, но не се предвиду-
ва надоместок за работа на седница на членови на ко-
мисиите, одборите и другите работни тела без оглед на 
одржана седница за секоја седница поодделно, односно 
не се предвидува фиксен износ на надоместокот за 
дневни трошоци без оглед на одржана седница за секо-
ја комисија поодделно, како што предвидуваат члено-
вите 1 и 2 од оспорената Одлука.  

Тргнувајќи од изнесеното, Судот утврди дека оспо-
рената одлука не е во согласност со член 51 од Уста-
вот, како и со Законот за локалната самоуправа, Зако-
нот за дополнување на Законот за плата и другите на-
доместоци на пратениците во Собранието на Републи-
ка Македонија и другите избрани и именувани лица во 
Републиката и Уставот на Република Македонија.  

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
Лилјана Ингилизова – Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.  

 
У.бр.43/2008                           Претседател  

11 јуни 2008 година     на Уставниот суд на Република  
  Скопје                                   Македонија, 
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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1366. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членoт 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
пуб-лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одр-
жана на 11 јуни 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ: 
- делот „на возраст до 40 години“ од **Индикации:-

АРТ на кодот „G03GA01-Chronic gonadotropin (human i 
rekombinanten)** и 

- делот: „на возраст до 40 години“ од ***Индика-
ции:-АРТ на кодот: „G03GA06-Folitropin beta***, од 
насловот „Лекови кои делуваат на генитоуринарниот 
тракт и полови хормони“ од Листата на лекови кои па-
ѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 
102/2007 и 104/2007-исправка). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се донесени, односно преземени врз ос-
нова на деловите од актот означени во точката 1 од 
оваа одлука.  

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативи на Снежана Ивановска и Валентина 
Талевска, двете од Битола со Реѓение У.бр.249/2007 од 
2 април 2008 година поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на деловите од Листата озна-
чена во точката 1 од оваа одлука бидејќи основано се 
постави прашањето за нивната согласност со членот 8 
став 1 алинеи 3 и 4, членот 34 и членот 39 од Уставот, 
како и со членовите 9 и 10 од Законот за здравственото 
осигурување. 

5. Судот на седницата утврди дека, Листата на ле-
кови е составена во форма на табеларен преглед и иста-
та, меѓу другото, го содржи насловот: „Лекови кои де-
луваат на генитоуринарниот тракт и полови хормони“ 
со поднаслов: „Полови хормони и други лекови со 
дејство на генитален систем“ во кој се содржани оспо-
рените делови, предмет на уставно-судска оцена. Табе-
ларниот преглед по однос на овие делови е сочинет на 
следниов начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во наведениот наслов, како и кај другите наслови, 

се утврдени лековите за третирање на одделни заболу-
вања според нивниот код, генеричко име, единица мер-
ка, начин на примена, фармацевстка докажана форма, 
јачина и режим на препишување. Ознаката „*“ ставена 
кај кодовите G03GA01, G03GA02, G03GA04, G03GA05 
и G03GA06 (инјекции) според легендата на Листата 

определува дека станува збор за лек што се применува 
во болнички услови. Оспорените делови, гласат: „на 
возраст до 40 години“. 

6. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска, се едни од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија. 

Според членот 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. 

Според членот 34 од Уставот граѓаните имаат пра-
во на социјална сигурност и социјално осигурување 
утврдени со закон и со колективен договор, а според 
членот 39 од Уставот, на секој граѓанин му се гаранти-
ра правото на здравствена заштита. 

Правото на здравствено осигурување е уредено со 
Законот за здравствено осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000,  
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006 и 36/2007).  

Според членот 1, со овој закон се уредува здрав-
ственото осигурување на граѓаните, правата и обврски-
те од здравственото осигурување, како и начинот на 
спроведување на здравственото осигурување. 

Во точката 1. Основни здравствени услуги е содр-
жан членот 9, според чиј став 1 а) точка 8 од Законот, 
во примарната здравствена заштита како основна 
здравствена услуга спаѓаат лекови според листата на 
лекови што со општ акт ја утврдува Фондот, како купу-
вач на здравствени услуги, на кој министерот за здрав-
ство дава согласност. Според ставот 1 в) точка 2, како 
основна здравствена услуга во болничката (краткотрај-
на и долготрајна) здравствена заштита спаѓаат лекови 
според листата на лекови што со општ акт ја утврдува 
Фондот, како купувач на здравствени услуги, на кој 
министерот за здравство дава согласност, како и по-
мошни материјали кои служат за примена на лековите 
и санитетскиот и друг материјал потребен за лекување. 

Во точката 2. Здравствени услуги кои не се опфате-
ни со задолжителното здравствено осигурување е содр-
жан членот 10 од Законот. Во точката 11 од оваа одред-
ба од Законот е определено дека со задолжителното 
здравствено осигурување не се опфатени, меѓу други-
те, здравствената услуга-вештачко оплодување по трет 
неуспешен обид за оплодување. 

Во одредбите од Закон за здравствената заштита 
("Службен весник на Република Македонија" број 
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 
и 5/2007) не се среќаваат одредби во кои остварување-
то на правото на основна здравствена заштита по однос 
на било кое заболување е ограничено со возраста на 
осигуреникот-пациент. 

Тргнувајќи од содржината на членот 34 од Уставот 
произлегува дека правото на здравствена заштита на 
граѓаните се обезбедува преку систем на здравствено 
осигурување како дел од социјалното осигурување во 
поширока смисла и дека правата што произлегуваат од 
тоа се уредуваат со закон и со колективен договор. 

Имајќи го предвид членот 39 од Уставот, со кој на 
секој граѓанин му се гарантира право на здравствена 
заштита, произлегува дека право е на државата, однос-
но законодавецот да ги определи условите, начинот и 
средствата за задоволување на здравствените потреби 
на граѓаните, односно да ја вреднува општествената це-
лисходност на едно или друго решение и да создаде 
нормативна претпоставка за остварување на уставно 
загарантираните права на здравствена заштита. 
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Оттаму, пред Судот се јави неопходно како прет-
ходно прашање да утврди дали Листата на лекови мо-
же да биде норма-тивната претспоставка за остварува-
ње на загарантираните права на здравствена заштита и 
здравствено осигурување. Имено, од анализата на це-
лината на Листата на лекови произлегува дека истата е 
сочинета во форма на тебеларен преглед, а според сво-
јата содржина и функција истата треба да преставува 
детализиран список на лекови кои паѓаат на товат на 
Фондот со означување на кодот, генеричкото име, еди-
ни-цата мерка и други податоци специфични за секој 
одделен вид лек, групирани според заболувањата кои 
се третираат со нив. 

Тргнувајќи од називот на актот во кој се наоѓаат ос-
порените делови и намената за која тој треба да служи 
произлезегува дека Листата на лекови во принцип не 
може да има карактер на нормативен акт, туку треба да 
има карактер на технички акт, или акт за работење на 
здравствените работници (лекарите и аптекарите), како 
и акт врз основа на кој граѓаните добиваат сознание да-
ли одделен лек паѓа на товар на Фондот или не, со цел 
да се обезбеди негова унифицирана примена од страна 
на органите кои се должни да го обезбедат нејзиното 
спроведување. До истиот заклучок се доаѓа и по однос 
на формата во која е донесен актот (табеларен преглед) 
и неговата содржина. 

Меѓутоа, конкретната листа очигледно не се задр-
жала на вака изнесениот начин на техничко определу-
вање, туку според оцена на Судот навлегла во уредува-
ње на правата на граѓаните преку внесување на делови-
те означени како „Индикации“, односно условот-гра-
ница на возраста на осигиреникот, кој како таков не е 
предвиден со закон. Притоа, како единствени законски 
услови за остварување на правото на здравствената ус-
луга вештачко оплодување се утврдени статусот на 
осигуреникот и три неуспешни обиди за вештачко оп-
лодување. 

Според наведеното, произлегува дека за навлегува-
њето во нормативното уредување не постои овластува-
ње и основ во цитира-ните законски одредби, ниту пак 
правно е возможно во ваков вид на технички акти да се 
направи уредување на правата на граѓаните од каде се 
доведува во прашање владеењето на правото и подел-
бата на државната власт на законодавна и извршна ка-
ко едни од темелните вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија утврдени во членот 8 став 1 
алинеи 3 и 4 од Уставот. 

Оспорените делови од актот, исто така, според оце-
на на Судот не се во согласност со членот 34 од Уста-
вот, според кој граѓаните имаат право на социјална си-
гурност и социјално осигурување утврдени со закон и 
со колективен договор, бидејќи во овој случај правото 
на социјално осигурување е уредено со акт, во кој не 
можат да се уредуваат или пак операционализираат 
права на граѓаните. 

Понатаму, од цитираните одредби од Законот за 
здравстве-ното осигурување, неговата целина, како и 
целината на одредбите од Законот за здравствената за-
штита произлегува дека во нив не се среќаваат одредби 
кои го условуваат правото на здравствената услуга-ве-
штачко оплодување со возраста на пациентот. 

Според тоа, поради одсуство на возрасната граница 
како услов за остварување на наведеното право на оси-
гурување постои и несогласност на оспорените делови 
од Листата со членовите 9 и 10 од Законот за здрав-
ственото осигурување. 

Одредби за условување на правото на здравствена-
та услуга-вештачко оплодување, според возрасната 
граница на пациентот, не се среќаваат ниту во Законот 
за генетски модифицирани организми („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.35/2008) и Законот 
за биомедицинско потпомогнато оплодување („Служ-
бен весник на Репу-блика Македонија“ бр.35/2008) ка-
ко закони кои имаат допирни точки со зачнувањето по 
вештачки пат.  

Врз основа на наведеното Судот оцени дека оспоре-
ните делови од Листата не се во согласност со членот 8 
став 1 алинеи 3 и 4, членот 34 и членот 39 од Уставот, 
како и со членовите 9 и 10 од Законот за здравственото 
осигурување. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Ова одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.249/2007                             Претседател  
11 јуни 2008 година       на Уставниот суд на Република  

   Скопје                                      Македонија, 
          д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

___________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1367. 
Согласно член 9 став 2 од Законот за Судски совет 

на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 
60/2006), претседателот на Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИ СОВЕТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Избор на член на Судскиот совет на Република Ма-

кедонија ќе се изврши за подрачјето на Апелационен 
суд Битола. 

На огласот може да се пријави секој судија од Апе-
лационен суд Битола и основните судови од тоа по-
драчје кој во моментот на објавувањето на овој оглас 
врши судиска функција и да ги исполнува следните ус-
лови: 

- да има најмалку 5 (пет) години судиски стаж; 
- да има позитивни резултати во последните 3 (три) 

години во вршењето на судиската функција. 
Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат 

писмено до Советот. 
Кон пријавата кандидатот поднесува: 
- потврда за судиски стаж; 
- биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој; 
- оценка за резултатите во работењето за последни-

те три години; 
- податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадени од Академијата за обука на судии 
и јавни обвинители на Република Македонија. 

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 07-1408/1                    Судски совет 

18 јуни 2008 година                на Република Македонија, 
         Скопје                              Претседател, 
                                        Беќир Исени, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1368. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 36/07), 
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на 
РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 
38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.06.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)          до 39,745 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 39,886 
- ЕУРОСУПЕР - 98           до 40,798 
   
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                 до 48,409 
   
в) Масло за горење                    ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)                до 47,785 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 48,209 
   
г) Мазут                      ден/кг 
- М-2               до 29,626 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 80,50 
- ЕУРОСУПЕР - 95                до 77,50 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 78,50 
  
б) Дизел гориво                 ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 76,00 
   
в) Масло за горење                 ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 64,50 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 65,00 
   
г) Мазут                       ден/кг 
- М-2               до 35,608 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-2 , содржани се и трошоците за превоз од 0,50 
ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 0,150 
- ЕУРОСУПЕР - 95               до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 0,080 
   
б) Дизел гориво                      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 0,030 
   
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 0,040 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)             до 0,040 
   
г) Мазут                      ден/кг 
- М-2                   до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)          до 24,625 
- ЕУРОСУПЕР - 95           до 22,012 
- ЕУРОСУПЕР - 98                  до 21,948 
   
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)          до 12,268 
   
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 3,136 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,136 
   
г) Мазут                       ден/кг 
- М-2                   до 0,100 
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Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 24.06.2008 година. 
 
     Бр. 02-1093/1 
23 јуни 2008 година             Претседател,  
         Скопје                Славе Ивановски, с.р. 

___________ 
1369. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 
36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 23 јуни 
2008 година, донесе                                                                                                                                                                                              

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвотo за транспорт, трговија и услуги М 

ПЕТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
му сe издава лиценца за вршење на енергетската деј-
ност трговија со електрична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

 
Бр. 02-1096/1             

23 јуни 2008 година                           Претседател, 
    Скопје                           Славе Ивановски, с.р. 
  
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за транспорт, трговија и услуги М ПЕТ 

КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. 
„Бојмија“ бр. 4/53, 1000 Скопје, Република Македонија  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

    Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
    23 јуни 2008 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
    10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
    23 јуни 2018 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
    ЕЕ- 25.10.1/08 
 
7. Број на деловниот субјект - 6205364 
          
8. Единствен даночен број - 4030007627379 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија или во ст-
ранство, заради натамошна продажба на носителот на 
лиценца за снабдување со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на големо, квалификуваните по-
трошувачи, други трговци или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија на носителот на лиценца за снаб-
дување на тарифни потрошувачи на големо и квалифи-
куваните потрошувачи во согласност со склучените до-
говори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија кои се обврзал да ги 
испорача; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитетот и склучените до-
говори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на 
дејноста трговија со електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и за-
штита при работа; 
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- ги почитува мрежните и пазарните правила и тех-
ничките нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на електрична 
енергија; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија во текот на из-
вештајната година, за секој месец поодделно. 

  
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија согласно купопродажните 
договори склучени со носителот на лиценцата за снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи на големо и квалификуваните потрошувачи, соглас-
но Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

 
 
 
 
    
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
1370. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 
36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 23 јуни 
2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за дистрибуција и  трговија со еле-

ктрична енергија ЕЛЕКТРИСИТИ ТРЕЈДИНГ КОМ-
ПАНИ ЕЛЕТРА ДОО Скопје му сe издава лиценца за 
вршење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

 
     Бр. 02-1099/1 
23 јуни 2008 година                            Претседател, 

   Скопје                           Славе Ивановски, с.р. 
  
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за дистрибуција и  трговија со електрична 

енергија ЕЛЕКТРИСИТИ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ ЕЛЕТ-
РА ДОО Скопје ул. „Лермонтова“ бр. 16-1/1, 1000 Скопје, 
Република Македонија  
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2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
    23 јуни 2008 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
    10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
    23 јуни 2018 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
    ЕЕ- 26.10.1/08 
 
7. Број на деловниот субјект - 5867622 
          
8. Единствен даночен број - 4030004509758 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија или во 
странство, заради натамошна продажба на носителот 
на лиценца за снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните по-
трошувачи, други трговци или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија на носителот на лиценца за снаб-
дување на тарифни потрошувачи на големо и квалифи-
куваните потрошувачи во согласност со склучените до-
говори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија кои се обврзал да ги 
испорача; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитетот и склучените до-
говори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на 
дејноста трговија со електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и за-
штита при работа; 

- ги почитува мрежните и пазарните правила и тех-
ничките нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на електрична 
енергија; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија во текот на из-
вештајната година, за секој месец поодделно. 

  
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија согласно купопродажните 
договори склучени со носителот на лиценцата за снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи на големо и квалификуваните потрошувачи, соглас-
но Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 
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18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
1371. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 
36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 23 јуни 
2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвотo за трговија и продажба на еле-

ктрична енергија ГЕН-И ДООЕЛ Скопје му сe издава 
лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со 
електрична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

 
     Бр. 02-1102/1 
23 јуни 2008 година                              Претседател, 

   Скопје                           Славе Ивановски, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и продажба на електрична 

енергија ГЕН-И ДООЕЛ Скопје ул. „Стив Наумов“ бр. 
22/8, 1000 Скопје, Република Македонија  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
    Трговија со електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата:  
    23 јуни 2008 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
    10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
    23 јуни 2018 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
    ЕЕ- 27.10.1/08 
 
7. Број на деловниот субјект - 6356354 
          
8. Единствен даночен број - 4030008029033 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија или во 
странство, заради натамошна продажба на носителот 
на лиценца за снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните по-
трошувачи, други трговци или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија на носителот на лиценца за снаб-
дување на тарифни потрошувачи на големо и квалифи-
куваните потрошувачи во согласност со склучените до-
говори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија кои се обврзал да ги 
испорача; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитетот и склучените до-
говори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на 
дејноста трговија со електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и за-
штита при работа; 

- ги почитува мрежните и пазарните правила и тех-
ничките нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на електрична 
енергија; 
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- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија во текот на из-
вештајната година, за секој месец поодделно. 

  
5. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија согласно купопродажните 
договори склучени со носителот на лиценцата за снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи на големо и квалификуваните потрошувачи, соглас-
но Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
1372. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 
36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 23 јуни 
2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвотo за трговија со електрична енергија 

РУДНАП ДООЕЛ Скопје му сe издава лиценца за вр-
шење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

 
     Бр. 02-1105/1 
23 јуни 2008 година                            Претседател, 

   Скопје                           Славе Ивановски, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија РУД-

НАП ДООЕЛ Скопје ул. Градски Ѕид блок 9, локал 2А, 
1000 Скопје, Република Македонија  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
    Трговија со електрична енергија  
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3. Датум на издавање на лиценцата:  
    23 јуни 2008 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
    10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
    23 јуни 2018 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
    ЕЕ-28.10.1/08 
 
7. Број на деловниот субјект - 6357938 
          
8. Единствен даночен број - 4030008029548 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија или во 
странство, заради натамошна продажба на носителот 
на лиценца за снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните по-
трошувачи, други трговци или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија на носителот на лиценца за снаб-
дување на тарифни потрошувачи на големо и квалифи-
куваните потрошувачи во согласност со склучените до-
говори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија кои се обврзал да ги 
испорача; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитетот и склучените до-
говори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на 
дејноста трговија со електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и за-
штита при работа; 

- ги почитува мрежните и пазарните правила и тех-
ничките нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на електрична 
енергија; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија во текот на из-
вештајната година, за секој месец поодделно. 

  
15. Обврска за доставување на други извештаи, ин-

формации и податоци во врска со вршењето на дејно-
ста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија согласно купопродажните 
договори склучени со носителот на лиценцата за снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи на големо и квалификуваните потрошувачи, соглас-
но Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 
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18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
1373. 

Врз основа на член 39, став 1од Законот за енерге-
тика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007) и 
член 3 став 2 од Правилникот за условите, начинот и 
постапката за менување и одземање на лиценци за вр-
шење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ” бр. 47/05 и бр. 64/08), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија на седницата 
одржана на 23 јуни 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична и 

топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, со седиште на 
ул. „Лондонска” б.б, му сe издава лиценца за вршење 
на енергетската дејност комбинирано производство на 
електрична и топлинска енергија. 

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на и топлинска енергија носителот на лиценцата ќе ја 
врши во објект со инсталирани постројки кои користат 
природен гас, кој што треба да биде изграден на гра-
дежната парцела на ул. „ 520” и ул. „102” во Општина 
Гази Баба. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во однос на изградбата на објектот од точка 2 на оваа 
одлука се утврдени во Одлуката за овластување за из-
градба на објектот комбинирана гасна електрана-топ-
лана („Службен весник на РМ” бр. 58/08). 

4. Правата и обврските во однос на вршењето на 
енергетската дејност комбинирано производство на  еле-
ктрична и топлинска енергија ќе бидат утврдени во при-
лог кон оваа одлука, кој како составен дел на оваа одлу-
ка ќе биде објавен во „Службен весник на Република 
Македонија“, по доставувањето до Регулаторната коми-

сија за енергетика на Република Македонија на Одобре-
нието за употреба на објектот и документите кои што 
треба да се достават согласно член 15 од Правилникот за 
условите, начинот и постапката за менување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ” бр. 47/05 и бр. 64/08).  

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ а ќе влезе во сила по исполнува-
њето на условите утврдени во точка 4 од оваа одлука.   

 
     Бр. 02-1108/1 
23 јуни 2008 година                             Претседател, 

   Скопје                           Славе Ивановски, с.р. 
___________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
1374. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 од Законот 
за здравственото осигурување („Службен весник на 
РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.03.2008 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ГИ-

НЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени за 

здравствените услуги од областа на гинеколошко-аку-
шерската дејност, кои како специјалистичко-консулта-
тивни здравствени услуги се на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија. 

 
Член 2 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
ги плаќа здравствените услуги од областа на гинеколо-
шко-акушерската дејност на здравствените установи по 
следните цени: 

 
Реден 
број Здравствена услуга Вкупна цена 

1 Нормално породување 10.643 
2 Нормално породување со ваку-

ум, клешта 13.500 
3 Породување со царски рез без 

компликации 21.820 
4 Породување со царски рез со 

компликации 26.493 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се обја-
ви по добивањето на согласност од министерот за 
здравство. 

 
Бр. 02-3313/5                     Управен одбор 

21 март 2008 година                             Претседател, 
         Скопје                              Аљбон Џемаили, с.р. 
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