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326. Указ за поставување на вонреден 

ополномоштен амбасадор на Републ
ка Македонија во Република Полска.

327. Указ за отповикување од должнос
Шеф на Постојаната мисија на Репу
лика Македонија во ФАО..................

328. Одлука за давање согласност на Г
дишната сметка и Годишниот изв
штај за работењето на ЈП Служб
весник на Република Македонија 
2004 година.........................................

329. Одлука за давање согласност на И
вестиционата програма на ЈП Служ
бен весник на Република Македони
за 2005 година.....................................

330. Одлука за распоредување на субве
ции за јавни претпријатија - субве
ции за јавни гласила за 2005 година.

331. Одлука за давање согласност за пр
мена на сопственичката структура...

332. Правилник за изменување на Пр
вилникот за определување на висин
та на надоместокот на трошоците 
закупнина на стан...............................

333. Правилник за изменување и допо
нување на Правилникот за утврдув
ње на критериумите, мерилата и п
стапката за доделување на користењ
службени станови на воени стареш
ни и цивилни лица на служба во А
мијата на Република Македонија......

334. Решение од Комисијата за хартии о
вредност...............................................

335. Решение од Комисијата за хартии о
вредност...............................................
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336. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност.................................................. 6 
337. Решение од Комисијата за хартии од 

вредност.................................................. 6 
338. Решение за ставање во примена на 

установен катастар на недвижности.... 6 
339. Решение за ставање во примена на 

установен катастар на недвижности.... 7 
340. Одлука за изменување на Одлуката 

за именување на претседатели, члено-
ви и нивни заменици на изборните 
комисии и на Изборната комисија на 
Градот Скопје......................................... 7 

341. Одлука за изменување на Одлуката 
за именување на претседатели, члено-
ви и нивни заменици на изборните 
комисии и на Изборната комисија на 
Градот Скопје......................................... 7 

342. Одлука за изменување на Одлуката 
за именување на претседатели, члено-
ви и нивни заменици на изборните 
комисии и на Изборната комисија на 
Градот Скопје......................................... 7 

 Декларации, заеднички позиции и 
демарши на Европската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Репуб-
лика Македонија на покана на ЕУ 

1. Преглед на Декларации, заеднички 
позиции и изјави на Европската унија 
(Брисел), кон кои Република Македо-
нија се придружила (Прилог 1)............ 1 

2. Преглед на Изјави на Претседателс-
твото на Европската унија (Њујорк, 
Женева, Виена), кон кои Република 
Македонија се придружила (Прилог 3) 4 

 Огласен дел........................................... 1-108
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

326. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 
 
I 

Д-р Димко Кокароски, се поставува за вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Република Полска, со седиште во Варшава. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
   Указ бр. 5                                   Претседател 

22 март 2005 година              на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
327. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ШЕФ 
НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ФАО 
 

I 
Д-р Иван Ангелов, се отповикува од должноста 

Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија 
во ФАО. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 

       Указ број 6                          Претседател 
22 март 2005 година             на Република Македонија, 
          Скопје              Бранко Црвенковски, с.р. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

328. 
Врз основа на член 11, став 1 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.03.2005 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2004 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка и Годишниот извештај за ра-
ботењето на ЈП Службен весник на Република Македо-
нија во 2004 година, усвоени со одлуки на Управниот 

одбор на ова јавно претпријатие, под бр. 02-736/1 и 02-
734/1 од 18.02.2005 година, на седницата одржана на 
18.02.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
 Бр. 19-945/1                        Претседател на Владата  

21 март 2005 година               на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
329. 
Врз основа на член 11, став 1 точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.03.2005 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА 
ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Инвестиционата програма на ЈП Службен вес-
ник на Република Македонија за 2005 година, усвоена 
со одлука на Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие, под бр. 02-737/1 од 18.02.2005 година, на седница-
та одржана на 18.02.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
 Бр. 19-946/1                        Претседател на Владата  

21 март 2005 година               на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
330. 
Врз основа на член 36 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2005 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
96/04), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.03.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА  - СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ГЛАСИЛА  

ЗА 2005 ГОДИНА 
 

1. Распределувањето на средствата - субвенциите за 
јавните претпријатија (ЈП за радиодифузија на локално 
ниво) во износ од 16.000.000,00 денари од Раздел 
193.01 - Агенција за информации, Потпрограма 20, ста-
вка 461, се врши континуирано и во 12 еднакви делови, 
почнувајќи од јануари 2005 година. 

 
Трансферот на средствата го врши Агенцијата за 

информации по објавен јавен оглас. Средствата се рас-
пределуваат на јавните радиодифузни претпријатија 
што вршат дејност на локално ниво, во следните про-
центи - фиксни износи: 

 
- Куманово 6,76% односно 1.081.000 денари 
- Прилеп 5,82% односно 931.000 денари 
- Струга 5,30% односно 848.000 денари 
- Битола 5,24% односно 838.000 денари 
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- Тетово 5,19% односно 831.000 денари 
- Гостивар 4,46% односно 714.000 денари 
- Охрид 4,46% односно 714.000 денари 
- Струмица      4,46% односно 714.000 денари 
- Гевгелија,  
Кавадарци 
и Кочани               по 4.36% односно 

 
 

по 698.000 денари 
- Велес и Штип по 4,31% односно по 690.000 денари 
- Кичево    3,69% односно 590.000 денари 
- Делчево и 
Неготино               по 3,49% односно 

 
по 559.000 денари 

- Дебар    2,83% односно 452.000 денари 
- Берово,  
Пробиштип, 
Радовиш  
и Ресен                  по 2,23% односно 

 
 

по 357.000 денари 
- Македонски Брод   1,79% односно 285.000 денари 
- Демир Хисар    1,78% односно 284.000 денари 
- Валандово, Виница, 
Свети Николе 
Кратово, Крушево 
и Крива Паланка    по 1,77% односно 

 
 
 

по 283.000 денари 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 19-280/1                Претседател на Владата 

21 март 2005 година              на Република Македонија, 
     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
331. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 8, став 3 од 
Законот за концесии (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република 
Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, 
на седницата одржана на 21.03.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА 
НА СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА 

 
1. Се дава согласност за промена на сопственичката 

структура на концесионерот Трговското радиодифузно 
друштво ТВ �Скопје� ДОО Скопје, односно за истапу-
вање на содружникот Зоран Стојковски, така што 
единствен содружник останува Трговското друштво 
�Алфа Скоп� ДООЕЛ Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-980/1                Претседател на Владата 

21 март 2005 година              на Република Македонија, 
     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

332. 
Врз основа на член 184 став 4 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), 
министерот за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКУПНИНА  НА СТАН 

 
Член 1 

Во Правилникот за определување на висината на 
надоместокот на трошоците за закупнина на стан 
("Службен весник на РМ� бр. 4/04), во член 3 став 1 и 

во член 4 став 1, по зборот "изнесува" се додаваат збо-
ровите: "во висина на стварните трошоци за закупнина 
на стан, а најмногу ". 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
 Бр. 03-1757-1                       Министер за одбрана, 

18 март 2005 година              Јован Манасијевски, с.р.  
     Скопје 

___________ 
333. 
Врз основа на член 183 став 5 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 62/02, 98/02, 25/03 и 71/03), министерот 
за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ, 
МЕРИЛАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ СЛУЖБЕНИ СТАНОВИ НА ВОЕ-
НИ СТАРЕШИНИ И ЦИВИЛНИ ЛИЦА НА СЛУЖ-
БА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на критериумите, 
мерилата и постапката за доделување на користење 
службени станови на воени старешини и цивилни лица 
на служба во Армијата на Република Македонија ("Сл. 
весник на РМ" бр. 76/04 и 87/04), во член 7, поднаслов 
I ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ, точка 1) Станбена со-
стојба,  заградите во алинеја 4 се бришат, а по зборот 
"година" се додава зборот "или". 
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои 

гласат:  
" Како лице со нерешено станбено прашање се сме-

та лицето кое во местото на вршење на службата нема 
стан во лична сопственост или во сопственост на член 
на потесното семејство (брачен другар или деца кои 
живеат во заедничко домаќинство со него) или е корис-
ник на службен стан со несоодветна структура. 
Како корисник на службен стан со несоодветна 

структура се смета лицето кое користи службен стан 
што по  структура не одговара на одредбите од член 11 
на овој правилник." 

 
Во поднасловот  II ДОПОЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИУ-

МИ, во точката 1) алинеите 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:  
"- приходите по член на семејното 
домаќинство изнесуваат над  
40% до 60% месечно����� ...7 бодови 
- приходите по член на семејното  
 домаќинство изнесуваат над  
60% до 80% месечно�����.. 4 бодови  
- приходите по член на семејното  
домаќинство изнесуваат над  
80% месечно��������� 1 бод" 
 
Во  точката 2) алинеите 1, 2 и 3, се менуваат и гласат: 
"- за дете со телесна или 
интелектуална попреченост во развојот......6 бодови 
- за лице со загубена работна способност...4 бодови 
- за лице со намалена или  
преостаната работна способност................. 2 бода" 
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Член 2 
Во член 10 по ставот 6 се додаваат два нови става 7 

и 8, кои гласат: 
"Под еднакви услови од ставовите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на 

овој член помеѓу две или повеќе лица приоритет има 
лицето кое има поголем работен стаж. 
Под еднакви услови од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 

на овој член помеѓу две или повеќе лица приоритет 
има лицето кое има пониски приходи по член на семеј-
нот  домаќинство." о

 
Член 3 

Членот 11 се менува и гласи: 
"Структурата на службениот стан што му се доде-

лува на користење на лицето се определува според бро-
јот на членовите на семејното домаќинство и чинот на 
воениот старешина, односно бројот на членовите на се-
мејното домаќинство и видот на образованието и долж-
носта што ја извршува  цивилното лице,  и тоа: 

 
Група и структура на стан 

Број на членови 
на семејно  
домаќинство 

1 група: 
подофицери, офи-
цери до чин капе-
тан и цивилни 
лица со средно или 
високо образование 

2 група: 
офицери со чин  
мајор до полковник 
и цивилни лица со 
високо образование 
на должност рако-
водител 
или началник на 
одделение 

Самец 
 

Гарсониера Еднособен стан 

Лице со брачен 
другар без деца  
или со едно дете  
или самохран ро-
дител со едно дете 

Еднособен или  
едноиполсобен 
стан 

Двособен или  
двоиполсобен стан  

Лице со брачен 
другар со две или 
повеќе деца или 
самохран родител 
со две или повеќе 
деца 

Двособен или  
двоиполсобен 
стан 

Трособен стан 

 
Член 4 

 
 
По член 11 се додава нов член 11-а, кој гласи: 

"Член 11-а 
По исклучок од член 11 на овој правилник, според 

редоследот на Листата на ред на првенство, на лицето 
може: 

- да му се додели по структура поголем службен 
стан од станот кој му припаѓа според критериумите од 
член 11 на овој правилник, доколку во постапката за 
доделување на користење службен стан нема кандидат 
кој ги исполнува критериумите за доделување на пого-
лемиот стан или  

- да му се додели по структура помал  службен стан 
од станот кој му припаѓа според критериумите од член 
11 на овој правилник, со негова согласност, доколку во 
постапката за доделување на користење службен стан 
нема стан со соодветна структура. " 

 
Член 5 

Во член 12 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Командата на единицата на Армијата во ранг на 

бригада, на неа рамна или повисока единица, во рок од 
10 дена од објавувањето на решението од став 1 на овој 
член  на огласна табла, писмено ја известува Комисија-
та за доделување на користење службени станови,  за 
датумот на објавувањето на решението." 

Член 6 
Во член 13 став 2 алинејата 1 се менува и гласи: 
"- потврда издадена од страна на персоналното од-

деление во Генералштабот на Армијата,  од кога лице-
то е на служба во Армијата, чинот и формацискиот чин 
на должноста што ја извршува воениот старешина, од-
носно видот на образованието и должноста што ја из-
вршува цивилното лице". 
Во алинеја 2, зборовите: "надлежен државен орган" 

се заменуваат со зборовите: "Управата за јавни прихо-
ди, не постаро од  шест месеци". 

 Во алинеја 7 зборовите: "инвалид на трудот од I, II 
или III категорија" се заменуваат со зборовите: "инва-
лидност на член на семејното домаќинство" . 
Во алинеја 8, во заградата,  по зборовите: "потврда за" 

се додава зборот "последната"; а по зборот "уверение" се 
додаваат зборовите: "не постаро од шест месеци".  
Во алинеја 9  по зборот "стан" се додаваат зборови-

те: "каква структура на службен стан користи или кога 
одбило да го потпише договорот за користење на служ-
бен стан". 
По алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи: 
"- потврда издадена од страна на Министерството 

за одбрана дека лицето, во законскиот рок од 60 дена 
од денот на преместувањето во друго место на вршење 
на службата, го предало службениот стан што го кори-
стело."  
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Потребните документи од став 2 на овој член, со 

барањето за доделување на користење службен стан,   
се поднесуваат во оригинал или во заверена копија од 
нотар." 

 
Член 7 

По член 13 се додава нов член 13-а, кој гласи: 
 

"Член 13-а 
Доколку во текот на постапката за доделување на 

користење службен стан лицето или член на неговото 
потесно семејство стекне стан во лична сопственост во 
местото на вршење на службата, ја известува Комиси-
јата за променетата станбена состојба и неговото бара-
ње за доделување на користење службен стан во ната-
мошната постапка не се разгледува. " 

 
Член 8 

Во член 14 став 1, по зборовите: "ги доставува до" 
се додаваат зборовите: "командата на единицата на Ар-
мијата во ранг на бригада, на неа рамна или повисока 
единица, која ги проследува до".  

 
Член 9 

Во член 15 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"Командата на единицата на Армијата во ранг на 

бригада, на неа рамна или повисока единица, во рок од 
три дена од објавувањето на  Предлог-листата на ог-
ласна табла, писмено ја известува Комисијата за дату-
мот на објавувањето на Предлог листата." 

 
Член 10 

Во член 16 став 2 зборот "Комисијата" се заменува 
со зборовите: "министерот за одбрана".  
Ставот 3 се брише. 
 

Член 11 
Во член 17 став 1, зборот "Комисијата" се заменува 

со зборовите: "од страна на министерот за одбрана, во 
рок од 15 дена се ". 
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Член 12 
Во член 18, по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
"На лицето од став 2 на овој член, кое по своја вина  

не склучило договор за користење на службен стан, до-
колку повторно учествува во постапка за доделување 
на користење службен стан, периодот на нерешено 
станбено прашање од член 7 на овој правилник, му се 
смета од денот кога одбило да го потпише договорот." 

 
Член 13 

П
 
о членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи: 

"Член 18-а 
Доколку лицето или член на неговото потесно се-

мејство, корисник на службен стан, стекне стан во лич-
на сопственост во местото на вршење на службата, вед-
наш ја известува Комисијата за променетата станбена 
состојба, а службениот стан што го користи го предава 
на Министерството за одбрана." 

  
Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лик  Македонија". а 
Бр. 01-1758/1                    Министер за одбрана, 

18 март 2005 година              Јован Манасијевски, с.р. 
     Скопје 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

334. 
Врз основа на член 122 став 1 алинеја 1 и 2, а во вр-

ска со член 116, 119, 163 став 1 точка 1, 3, 4 и 7 и член 
164 а став 3 од Законот за хартии од вредност (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 
37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на ден 11.03.2005 годи-
на, едногласно донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Врз основа на сторени забранети работи со долго-

рочни хартии од вредност кај брокерската куќа �Тутун-
скаброкер� АД Скопје од член 116 став 1 алинеја 1 од 
Законот за хартии од вредност и од точка 5.29 и точка 
5.30 од Правилата за работа на Македонската Берза АД 
Скопје при реализацијата на берзанските трансакции: 
ТНТН25110476097 реализирана на ден 25.11.2004 годи-
на, ТНТН24110476096 реализирана на ден 24.11.2004 го-
дина, ТНТН26100474787 реализирана на ден 26.10.2004 
година и ТНТН25100474681 реализирана на ден 
25.10.2004 година, со кои е вршена купопродажба на ак-
ции издадени од издавачот Тутунски Комбинат Боро Пе-
трушевски Папучар АД Куманово, заради што: 

1. На брокерската куќа �Тутунскаброкер� АД Скоп-
је се забранува да врши работи на тргување со долго-
рочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка 
за кое има добиено одобрение од Комисијата за хартии 
од вредност во рок од два месеци од донесувањето на 
ова решение, заклучно со 11.05.2005 година. 

2. Се задолжува Македонската Берза АД Скопје да 
ја суспендира брокерската куќа Тутунскаброкер АД 
Скопје од тргувањето на Берзата согласно изречената 
забрана од точка 1 на ова решение. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје да ги отповика сите резервации 
на хартии од вредност направени од страна на брокер-
ската куќа �Тутунскаброкер� АД Скопје согласно изре-
чената забрана од точка 1 од ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

5. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

 
      Бр. 08-120/15          Комисија за хартии од вредност 
11 март 2005 година                    Претседател, 
          Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

             Членови: 
            проф. д-р Владимир Филиповски, с.р. 

     проф. д-р Гоце Петрески, с.р. 
      Борислав Атанасовски, с.р.  

                     Владимир Илиев, с.р. 
___________ 

335. 
Врз основа на член 122 став 1 алинеја 3, а во врска 

со член 116, 119, 163 став 1 точка 1, 3, 4 и 7 и член 164 
а став 3 од Законот за хартии од вредност (�Службен 
весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 
31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 11.03.2005 година, едног-
ласно донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Врз основа на сторени забранети работи со долго-

рочни хартии од вредност кај брокерската куќа �Тутун-
скаброкер� АД Скопје од член 116 став 1 алинеја 1 од 
Законот за хартии од вредност и од точка 5.29 и точка 
5.30 од Правилата за работа на Македонската Берза АД 
Скопје при реализација на берзанските трансакции: 
ТНТН17010578674 реализирана на ден 17.01.2005 го-
дина и ТНТН31010579378 реализирана на ден 
31.01.2005 година, со кои е вршена купопродажба на 
акции издадени од издавачот МЗТ Леарница АД Скоп-
је: 

1. Јавно се објавува дека брокерската куќа �Тутун-
скаброкер� АД Скопје ги повредила правилата за рабо-
тење со долгорочни хартии од вредност при реализаци-
ја на берзанските трансакции ТНТН17010578674 и 
ТНТН31010579378 со акции издадени од акционерско-
то друштво МЗТ Леарница од Скопје. 

2. Објавата за повреда на правилата за работење со 
долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова реше-
ние констатирани во работењето на брокерската куќа 
�Тутунскаброкер� АД Скопје ќе се изврши на веб стра-
ната на Комисијата за хартии од вредност, на веб стра-
ната на Македонската Берза АД Скопје и преку сооп-
штението за јавност од седницата на Комисијата за 
хартии од вредност. 

3. Се задолжува Македонската Берза АД Скопје по 
приемот на ова решение на веб страната на Македон-
ската Берза АД Скопје да го објави диспозитивот на 
ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

5. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 
 
      Бр. 08-409/8          Комисија за хартии од вредност 
11 март 2005 година                    Претседател, 
          Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

             Членови: 
            проф. д-р Владимир Филиповски, с.р. 

     проф. д-р Гоце Петрески, с.р. 
     Борислав Атанасовски, с.р.  

                          Владимир Илиев, с.р. 
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336. 
Врз основа на член 122 став 1 алинеја 1, 2 и 4, а во 

врска со член 92, 112, 163 став 1 точка 1, 3, 4 и 7 и член 
164 а став 3 од Законот за хартии од вредност (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 
37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на ден 11.03.2005 годи-
на, едногласно донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Врз основа на утврдена неправилност во работење-

то со долгорочни хартии од вредност кај брокерската 
куќа �Еуро Брокер� АД Скопје, при реализација на 
трансакции: СЛЕУ08020579900 од 08.02.2005 година и 
СЛЕУ08020579899 од 08.02.2005 година, со кои е извр-
шена продажба на акции од издавачот РЖ Валавница 
за ленти АД Скопје, констатирани се повреди на: 

- член 92, 112, став 1 алинеја 1, 2, 3 и 5 од Законот 
за хартии од вредност, 

- точка 2.15 и 2.53 од Процедурите за тргување на 
Македонската Берза АД Скопје, 

- точка 4.20; 5.02; 5.03 од Правилата за работа на 
Македонската Берза АД Скопје, 

- точка 5.14 и 5.27 од Правилата за работа на Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и 

- Упатството за работење со системот на Централен 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје. 

1. На брокерската куќа �Еуро Брокер� АД Скопје се 
забранува да врши работа со долгорочни хартии од 
вредност, за дејностите за кои има добиено одобрение 
од Комисијата за хартии од вредност, во рок од пет ме-
сеци од денот на донесувањето на ова решение, заклуч-
но со 11.08.2005 година. 

2. Се задолжува �Македонската Берза� АД Скопје 
да го суспендира овластениот учесник Еуро Брокер АД 
Скопје од тргувањето на Берзата согласно ова решение. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, да ги отповика сите резерва-
ции на хартии од вредност направени од страна на бро-
керската куќа Еуро Брокер АД Скопје, согласно изре-
чената забрана. 

4. Се повлекува согласноста на лицето Драган Ле-
сиќ за директор на Брокерската куќа �Еуро Брокер� 
АД, со седиште во Скопје, ул. �Вељко Влаховиќ� број 
1/2-2, дадена со Решение на Комисијата за хартии од 
вредност број 07-2205/7 од 26 февруари 2003 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
а неговото извршување. г

 
      Бр. 08-449/6          Комисија за хартии од вредност 
11 март 2005 година                    Претседател, 
          Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

             Членови: 
            проф. д-р Владимир Филиповски, с.р. 

     проф. д-р Гоце Петрески, с.р. 
     Борислав Атанасовски, с.р.  

                          Владимир Илиев, с.р. 
___________ 

337. 
Врз основа на член 122 став 1 алинеја 1 и 2, а во вр-

ска со член 88 став 1, член 119, член 163 став 1 точка 1, 
3 и 7 и член 164 а став 3 од Законот за хартии од вред-
ност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 
04/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хар-
тии од вредност на седницата одржана на ден 
11.03.2005 година, едногласно донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Поради подолготрајно непочитување на законските 

правила и прописи во работењето со долгорочни хар-
тии од вредност кај брокерската куќа �Бро Дил� АД 
Скопје, а пред се поради констатирана повреда на: 

- член 88, член 110 и член 113 од Законот за хартии 
од вредност, 

- точка 3.06 и 3.17 од Правилата за работа на Маке-
донската Берза АД Скопје. 

1. На брокерската куќа Бро Дил АД Скопје со седи-
ште во Скопје, на улица �Партизански Одреди� број 3 
и се забранува да врши работи на тргување со долго-
рочни хартии од вредност за дејностите за кои има до-
биено одобрение од Комисијата за хартии од вредност 
до добивање на согласност за директор на брокерската 
куќа од страна на Комисијата за хартии од вредност, но 
не помалку од 30 дена од донесувањето на ова реше-
ние. 

2. Се задолжува Македонската Берза АД Скопје да 
ја суспендира брокерската куќа �Бро Дил� АД Скопје 
од тргувањето на Берзата согласно изречената забрана 
од точка 1 на ова решение. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, да ги отповика сите резерва-
ции на хартии од вредност направени од страна на бро-
керската куќа Бро Дил АД Скопје, согласно изречената 
забрана. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на РМ�. 

5. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 
 
    Бр. 08-158/3          Комисија за хартии од вредност 
11 март 2005 година                    Претседател, 
          Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

             Членови: 
            проф. д-р Владимир Филиповски, с.р. 

     проф. д-р Гоце Петрески, с.р. 
     Борислав Атанасовски, с.р.  

                         Владимир Илиев, с.р. 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
338. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Винце - Општи-
на Куманово. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Винце, установен 
според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-2060/1                                   Директор, 

23 март 2005 година                 Бисера Јакимовска, с.р. 
     Скопје 
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339. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Водоврати - Оп-
штина Градско. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Водоврати, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-2058/1                                   Директор, 

23 март 2005 година                 Бисера Јакимовска, с.р. 
     Скопје 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

340. 
Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 

2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на 
Република Македонија" број 45/2004-пречистен текст), 
Државната изборна комисија на седницата одржана на 
19 март 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И 
НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ  
 
I. Во Одлуката за именување на претседатели, чле-

нови и нивни заменици на изборните комисии и на Из-
борната комисија на Градот Скопје ("Службен весник 
на РМ" бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 
15/2005) се врши следната измена:  

1. Абдулазиз Абдиу од ДПА, се разрешува од функ-
цијата  член на Изборната комисија Тетово, по негово 
барање. 
За  член на Изборната комисија Тетово, се именува 

Рефет Елмази од ДПА. 
Нешат Хазири од ДПА, се разрешува од функцијата 

заменик член на Изборната комисија Тетово, по негово 
барање. 
За  заменик член на Изборната комисија Тетово, се 

именува Ернат Фејзулау од ДПА. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-296/1                       Претседател 

19 март 2005 година        на Државна изборна комисија, 
          Скопје           Стево Пендаровски, с.р. 

341. 
Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 

2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на 
Република Македонија" број 45/2004-пречистен текст), 
Државната изборна комисија на седницата одржана на 
22 март 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И 
НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 
 
I. Во Одлуката за именување на претседатели, чле-

нови и нивни заменици на изборните комисии и на Из-
борната комисија на Градот Скопје ("Службен весник 
на РМ" бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 
15/2005) се врши следната измена:  

1. Василка Василева, судија на Основен суд Стру-
мица, се разрешува од функцијата претседател на Из-
борната комисија Ново Село, по нејзино барање. 
За претседател на Изборната комисија Ново Село, 

се именува Христо Хаџи Еленов, судија на Основен 
суд Струмица. 

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

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Бр. 07-298/2                        Претседател 

22 март 2005 година        на Државна изборна комисија, 
          Скопје           Стево Пендаровски, с.р. 

___________ 
342. 
Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 

2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на 
Република Македонија" број 45/2004-пречистен текст), 
Државната изборна комисија на седницата одржана на 
21 март 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И 
НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 
 

I. Во Одлуката за именување на претседатели, чле-
нови и нивни заменици на изборните комисии и на Из-
борната комисија на Градот Скопје ("Службен весник 
на РМ" бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 
15/2005) се врши следната измена:  

1. Исмалаки Алиу од ДУИ, се разрешува од функ-
цијата член на Изборната комисија Долнени. 
За член на Изборната комисија Долнени, се имену-

ва Сатки Мифтароски од ДУИ. 
2. Шинази Караџенеми од ДУИ, се разрешува од 

функцијата член на Изборната комисија Тетово. 
За член на Изборната комисија Тетово, се именува 

Вулнет Амети од ДУИ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Бр. 07-305/1                       Претседател 

21 март 2005 година        на Државна изборна комисија, 
          Скопје                   Стево Пендаровски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 

 


