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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4178.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени пред-
мети во кривична и прекршочна постапка  („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 
104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на 

Министерство за внатрешни работи бр. 07-1517/15 од 21.11.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“.
 

Бр. 41-9020/1                                                                                                                         Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година                                                                                                                          на Владата на Република

Скопје                                                                                                                          Македонија,
                                                                                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 
СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4179.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Битола.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Универзитетска 

Библиотека Св.Климент Охридски - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

 41-8795/46      Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година  на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4180.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална и Универ-

зитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

 41-8795/47    Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година   на Владата на Република 
          Скопје    Македонија, 

                                                       м-р Владимир Пешевски, с.р.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 9

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАНИФЕСТАЦИЈА СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА – 
СТРУГА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4181.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Манифестација Струшки вечери на поезијата - Струга.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Манифестација Стру-

шки вечери на поезијата - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

 41-8795/48       Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година     на Владата на Република 
          Скопје  Македонија, 

                                                        м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4182.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за образование и наука - Биро за развој на образованието.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Бирото за развој на образованието со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 

41-8795/49     Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година    на Владата на Република 
          Скопје  Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4183.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филозофскиот фа-

култет во Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Деканот на Филозофски факултет во Скопје со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

 41-8795/50             Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година      на Владата на Република 
          Скопје         Македонија, 

                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 18 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4184.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 19

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филолошкиот фа-

култет Блаже Конески во Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Деканот на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/51    Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година    на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 20 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 21

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ И НАУКИ 
СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ВО ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4185.



 Стр. 22 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот за 

информатички технологии и науки Свети Апостол Павле во Охрид.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со ректорот на Универзитетот за информатички технологии и на-

уки Свети Апостол Павле во Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/52      Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година     на Владата на Република 
          Скопје  Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 23



 Стр. 24 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4186.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 25

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот Уни-

верзитет во Тетово.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Ректорот на Државниот Универзитет во Тетово со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/53        Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година           на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 26 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 27

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ВО БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4187.



 Стр. 28 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 29

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот 

Св.Климент Охридски во Битола.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Ректорот на Универзитетот Св.Климент Охридски во Битола 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/54       Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година      на Владата на Република 
          Скопје         Македонија,

                                                           м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 30 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4188.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 31

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот Го-

це Делчев во Штип.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/55       Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година      на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 32 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 33

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4189.



 Стр. 34 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот 

Св.Кирил и Методиј во Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со ректорот на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ри-стење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/56       Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година            на Владата на Република 
          Скопје     Македонија, 

                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 35



 Стр. 36 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4190.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 37



 Стр. 38 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Македонската ака-

демија на науките и уметностите во Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Претседателот на Македонската академија на науките и умет-

ностите со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/57         Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година        на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                       м-р Владимир Пешевски, с.р.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 39

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ МАКЕДОНСКИ П.Е.Н. ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4191.



 Стр. 40 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Здружението на 

граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Претседателот на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. 

Центар во Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се 
даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/58   Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година   на Владата на Република 
          Скопје    Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 41



 Стр. 42 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4192.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 43

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Институтот за ма-

кедонска литература во Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Институтот за македонска литература во Скоп-

је со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/59       Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година   на Владата на Република 
          Скопје     Македонија, 

                                                       м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 44 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 45

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КРСТЕ МИСИРКОВ ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4193.



 Стр. 46 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Институтот за ма-

кедонски јазик Крсте Мисирков во Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Институтот за македонски јазик Крсте Мисир-

ков во Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се дава-
ат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/60      Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година       на Владата на Република 
          Скопје   Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 47



 Стр. 48 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4194.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 49

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Друштвото на пи-

сатели на Македонија.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Претседателот на Друштвото на писатели на Македонија со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно кори-сте-
ње.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/61                      Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година        на Владата на Република 
          Скопје           Македонија, 

                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 50 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 51

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОЈУЗОТ 

НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4195.



 Стр. 52 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Сојузот на лите-

ратурните преведувачи на Македонија.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Претседателот на Сојузот на литературните преведувачи на Ма-

кедонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8795/62        Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година  на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                        м-р Владимир Пешевски, с.р.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 53



 Стр. 54 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4196.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 55

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за 

законодавство.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со секретарот на Секретаријатот за законодавство со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

 41-8795/63                     Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година   на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                        м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 56 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 57

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4197.



 Стр. 58 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 59

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот се-

кретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република Македонија со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ри-стење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

 41-8795/64       Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година  на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 60 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4198.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 61

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за 

спроведување на Рамковниот договор.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Заменикот на претседателот на Владата на Република Македо-

нија задолжен за спроведување на Рамковниот договор со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

 41-8795/65      Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година    на Владата на Република 
          Скопје  Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 62 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 63

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4199.



 Стр. 64 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 65

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот 

за европски прашања.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Заменикот на претседателот на Владата на Република Македо-

нија задолжен за европски прашања со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

 41-8795/66   Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година   на Владата на Република 
          Скопје  Македонија, 

                                                             м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 66 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4200.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 67

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Кабинетот на 

Претседателот на Република Македонија.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Претседателот на Република 

Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат 
на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

 41-8795/67  Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година  на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



 Стр. 68 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 69

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4201.



 Стр. 70 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата на 

Собранието на Република Македонија.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Собранието на Република 

Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат 
на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

 41-8795/68     Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година   на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 71



 Стр. 72 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 ,166/12 и 137/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа:

4202.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 73



 Стр. 74 - Бр. 171                                                                             10 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот 

Секретаријат на Владата на Република Македонија, а за потребите на Канцеларијата на Претседателот на 
Владата на Република Македонија.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

 41-8795/69                 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година  на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.



10 декември 2013 Бр. 171 - Стр. 75

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

4203.
Врз основа на член 32-а став (4) од Законот за ѓубри-

ња (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 
110/07, 20/09, 17/11, 148/11 и 69/13 ), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО 
ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТ-
КАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, 
УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИ-
ЊАТА, КАКО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА 

ЃУБРИЊАТА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на мониторинг во областа на производството, прера-
ботката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и 
сообразноста на ѓубрињата, како и контролата на квали-
тетот на ѓубрињата. 

Член 2
(1) Мониторингот во областа на производството, 

преработката, складирањето, дистрибуцијата, употреба-
та и сообразноста на ѓубрињата, како и контролата на 
квалитетот на ѓубрињата се спроведува преку мерење, 
следење, оцена и контрола на параметри за идентифика-
ција и докажување на квалитетот ѓубрињата при увоз, 
извоз,  преработка, складирање, дистрибуција, употре-
ба и сообразност на ѓубрињата , како и при следење во 
сите фази од процесот на производство, со земање на 
мострите од ѓубрињата.

(2)  Податоците од мониторингот од став (1) на овој 
член се објавуваат на веб страната на Фитосанитарната 
управа.

Член 3
(1) Мониторинг при производство и преработка се 

спроведува на тој начин што Државниот инспекторат 
за земјоделство зема мостри по случаен избор од раз-
лични точки од секоја шаржа која се контролира, а од 
секоја шаржа што се испитува зема мостра одделно.

(2) Поединечните мостри се земаат од повеќе раз-
лични места каде што е  дистрибуирана шаржата на ѓу-
бриња и повеќе различни места на производство и пре-
работка и тоа:

1) Од ѓубрето произведено и преработено во цврста 
состојба во една шаржа , се  земаат три мостри од еден 
кг за просечна проба за анализа по случаен избор;

2) Од ѓубрето произведено и преработено во течна 
состојба во една шаржа,  се земаат три оргинални паку-
вања по случаен избор од секој тип на ѓубре;

3) Од ѓубрето произведено и преработено во рин-
фузна цврста состојба од иста шаржа, се земаат три мос-
три  по случаен избор во количина од еден кг и

4) Од ѓубрето во ринфузна течна состојба кое е про-
изведено и преработено во буриња или канистри од ис-
та шаржа се земаат три мостри по случаен избор  во ко-
личина од еден литар. 

Член 4
(1) Мониторинг при увоз се спроведува на тој на-

чин што инспектор од Државниот инспекторат за земјо-
делство зема мостри  по случаен избор од различни точ-
ки од секоја пратка која се увезува и тоа:

1)  Од ѓубрето увезено во цврста состојба од иста 
шаржа, се  земаат три мостри по еден кг за просечна 
проба за анализа по случаен избор;

2) Од ѓубрето увезено во течна состојба од иста 
шаржа се земаат три оргинални пакувања по случаен 
избор од секој тип на ѓубре од пратката; 

3) Од ѓубрето увезено во ринфузна цврста состојба 
од иста шаржа, се земаат  три мостри по случаен избор 
во количина од еден кг и 

4) Од ѓубрето во ринфузна течна состојба кое се уве-
зува во буриња или канистри се земаат три мостри по 
случаен избор  во количина еден литар. 

Член 5
(1) Мониторинг при извоз се спроведува на тој на-

чин што инспекторот од држаниот инспекторат за зем-
јоделие зема мостри по случаен избор од различни точ-
ки од секоја пратка која се извезува и тоа:

1) Од ѓубрето што се извезува во цврста состојба од 
иста шаржа се  земаат две мостри по еден кг за просеч-
на проба за анализа по случаен избор;

2) Од ѓубрето што се извезува во течна состојба од 
иста шаржа се земаа две оргинални примероци по слу-
чаен избор од секој тип на ѓубре; 

3) Од ѓубрето што се извезува во ринфузна цврста 
состојба, се земаат две проби по случаен избор во коли-
чина од еден кг и  

4) Од ѓубрето во ринфузна течна состојба што се из-
везува во буриња или канистри се земаат две мостри по 
случаен избор  во количина по еден литар. 

Член 6
(1) Контролата на квалитетот на ѓубрињата ја споро-

ведува Државниот инспекторат за земјоделие преку 
контрола при увоз, извоз и пласирање на пазарот по 
случаен избор и тоа: 

1) Од ѓубрето кое се пласира во цврста состојба од 
иста шаржа, се земаат две мостри од еден кг за анализа 
по случаен избор и

2) Од ѓубрето кое се пласира во течна состојба од 
иста шаржа , се земаат две мостри од оргинални приме-
роци по случаен избор од секој тип ѓубре .

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.17-200/3 Министер за земјоделство,
20 ноември 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
4204.

Врз основа на член 4-а став (10) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12,  144/12, 25/13, 79/13, 137/13 и 163/13) министерот за транспорт и 

врски донесе 

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И ЕЛЕМЕНТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ МИСЛЕЊЕТО ЗА ПРОЕКТИРАНИ-

ОТ И ИЗВЕДЕНИОТ СТЕПЕН НА МЕХАНИЧКА ОТПОРНОСТ, СТАБИЛНОСТ И СЕИЗМИЧКА 

ЗАШТИТА НА ГРАДБАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и елементите кои треба да ги содржи мислењето за проектира-

ниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата.

Член 2

Мислењето за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка зашти-

та на градбата се изготвува на бела хартија во формат А-4.

Формата и елементите на мислењето за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеиз-

мичка заштита на градбата се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

Формата и елементите на мислењето за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмич-

ка заштита на градбата, во тек на изградба на градбата се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

Формата и елементите на мислењето за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмич-

ка заштита на градбата, по изградба на целиот конструктивен систем на градбата се дадени во Прилог 3, кој е 

составен дел на овој правилник. 

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.

Бр.01-11664                                                                                        Министер

6 декември 2013 година                                                                                       за транспорт и врски,

Скопје                                                                                        Миле Јанакиески, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4205.
Врз основа на член 88 став 1 алинеја б) и став 3 и 

член 184, точка љ) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, постапувајќи по ба-
рањето број 08-1870/1 од 31.10.2013 година на Маке-
донска берза АД Скопје за добивање на согласност на 
Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за тр-
гување на Македонска берза АД Скопје, на седницата 
одржана на ден 30.11.2013 година донесе 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени 
и дополнувања на Правилата за тргување на Македон-
ска берза АД Скопје број  02-1857/1 од 30.10.2013 го-
дина, доставена до Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на ден 31.10.2013 година.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 
во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на 
ова Решение да ги изврши следните измени:

- Во Анекс 1 точка 2 потточка 2.1 во ставот 7 да се 
избришат зборовите “став 5” и да се заменат со зборо-
вите “став 4”. 

- во новата реченица која се додава во Анекс 1 точ-
ка 3 потточка 3.2. на крајот од став 3, а која гласи: „До-
колку членката на Берзата има системски блок налози 
за купување или продавање под истоветни услови од 
најмалку две лица, важат правилата за користење на 
групна сметка.”, зборовите “системски блок налози” да 
се заменат со зборовите “налози за системска блок тран-
сакција и истата да се издвои во посебен став 4 и да се 
изврши соодветна пренумерација на останатите ста-
вови.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, 
по постапувањето од точката 2 од Решението, да дос-
тави до Комисијата за хартии од вредност на РМ пре-
чистен текст на Правилата за тргување 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. УП1 08-142 Комисија за хартии од вредност
30 ноември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
4206.

Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) од Зако-
нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија, постапувајќи по барањето број 01-
5636/2 од 4.11.2013 година на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје за добивање на сог-
ласност на Одлуката за измени и дополнувања на Пра-
вилата за работа на Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, на седницата одржана на ден 
30.11.2013 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени 
и дополнувања на Правилата за работа на Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 01-
5636/1 од 29.10.2013 година, донесена на седницата на 
Одборот на директори на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 
29.10.2013 година.

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

Бр. УП1 08-143 Комисија за хартии од вредност
30 ноември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
4207.

Врз основа на член 190 став 1 и член 193 став 4 од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-
публиа Македонија" број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10,  
135/11 и 13/13), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија на седницата одржана на 
30.11.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛА НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕСНИЦИ НА 

ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

I. Општи одредби

Член 1
Со овој Правилник се пропишуваат начинот и поста-

пката на вршење контрола на работењето на овластени-
те учесници на пазарот на хартии од вредност и поде-
тално се уредуваат надлежностите и постапките на ов-
ластените лица од Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија (во понатамошниот текст Коми-
сијата), заради примената на Законот за хартии од вред-
ност, правилниците донесени врз основа на овој Закон 
и правилата на саморегулирачките организации (берзи 
и депозитари).

Член 2
Овластен учесник на пазарот на хартии од вредност 

е секое физичко или правно лице вклучено во работење-
то на пазарот на хартии од вредност, кое има добиено 
соодветна дозвола од Комисијата, вклучувајќи депози-
тари, берзи, банки, брокерски куќи, брокери и инвести-
циони советници.

II.  Овластени лица за вршење на контрола

Член 3
Овластени лица според овој Правилник се лица вра-

ботени во Комисијата, кои врз основа на решение за ов-
ластување од Претседателот вршат контрола на овлас-
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тените учесници од пазарот на хартии од вредност и во 
извршувањето на работните задачи се задолжени за 
прибирање, контрола и анализа на извештаите, подато-
ците и друга документација, што овластените учесници 
на пазарот на хартии од вредност се должни да ги дос-
тавуваат до Kомисијата согласно законските и подза-
конските акти. 

III. Предмет на контрола

Член 4
Комисијата во рамките на своите контролни актив-

ности ги проверува законитоста во работењето на ов-
ластените учесници на пазарот за хартии од вредност, 
заради примената на Законот за хартии од вредност, 
правилниците донесени врз основа на Законот за хар-
тии од вредност и правилата на саморегулирачките ор-
ганизации, преку контрола на:

- документацијата потребна за реализација на бер-
занска трансакција  (договор помеѓу овластениот учес-
ник и клиентот продавач/купувач на хартии од вред-
ност за вршење на услуги, налог за купување/продава-
ње на хартии од вредност, овластување за извршување 
на резервација на сметката на клиентот за хартиите од 
вредност кои се евидентирани во Централниот депози-
тар за хартии од вредност, уплатата/исплатата на парич-
ните средства во врска со купопродажбата на хартиите 
од вредност, полномошна и друга документација која е 
во врска со преносот на хартиите од вредност, достава-
та на извештајот за склучување и порамнување на тран-
сакциите до клиентот;

- водењето на книгата на налози;
- придржување кон налозите на клиентите и овласте-

ните учесници;
- водењето на парични средства на посебна сметка 

на клиентите (таканаречена "клиентска сметка");
- одржување на износот, структурата, начинот на 

пресметка и одржувањето на сопствените средствата, 
со кои треба да располага во континуитет и кои треба 
да бидат во износ на основната главнина при основање 
на  овластено правно лице;

- статусни промени;
- зголемување, намалување и промени во сопстве-

носта на основната главнина;
- придржување кон правилата на берзанското рабо-

тење и брокерската етика;
- контрола на актите на овластениот учесник;
- кадровските, техничките и организационите усло-

ви за работа на овластениот учесник;
- исполнување на обврските за известување на ов-

ластениот учесник спрема Комисијата;
- усогласување на актите на друштвата со законска-

та регулатива;
- контрола на регистрацијата во трговскиот регис-

тар и внесените промени во истата;
- контрола на системот на управување на овластени-

те учесници;

- контрола на исполнувањето на финансиските об-
врски спрема Комисијата;

- исполнување на обврските за усогласување со За-
конот за спречување перење пари и други приноси од 
казниво дело и финансирање тероризам;

- извештаи и информации за деловни активности на 
овластените учесници;

- извештај за ревизија и дополнителни информации 
за извршена ревизија на брокерската куќа и банката и 

- други документи кои можат да бидат предмет на 
контролата.

IV. Видови на контрола

Член 5
(1) Комисијата може да врши редовна и вонредна 

контрола.
(2) Според начинот на извршување, контролата мо-

же да биде посредна и непосредна.
(3) Според подрачјето и опфатот, контролата на ов-

ластените учесници може да биде целосна и делумна.

IV.1. Посредна контрола

Член 6
(1) Посредната контрола претставува континуирано 

следење и проверка на податоците од извештаите, из-
вестувањата, деловните евиденции и другите докумен-
ти кои овластените учесници се должни да ги доставу-
ваат до Комисијата согласно со постојните прописи, ка-
ко и документи и известувања и објави од други суб-
јекти, кои се поврзани со овластените учесници при ра-
ботењето со хартии од вредност. 

(2) Со посредната контрола се врши увид и анализа 
на финансиските известувања, извештаите и друга доку-
ментација која овластените учесници и другите субјек-
ти се должни да ги доставуваат до Комисијата во сог-
ласност со Законот за хартии од вредност или на бара-
ње на Комисијата, контрола на книгите, на актите и на 
целокупната друга деловна документација, која се води 
согласно Законот за хартии од вредност и врз основа на 
други прописи.

(3) Согласно Законот за хартии од вредност, покрај 
извештаите и податоците од ставовите 1 и 2 на овој 
член, овластените лица за контрола можат од овласте-
ните учесници предмет на контролата, да побараат и до-
полнителни извештаи, податоци и изјави од вработе-
ните.

(4) Секое лице вработено во Комисијата може да 
иницира посредна контрола за што го известува коорди-
наторот на Секторот за супервизија на пазарот на капи-
тал.

(5) Посредна контрола ја вршат овластени лица де-
финирани во член 3 од овој Правилник, во просториите 
на Комисијата согласно Решение за овластување дефи-
нирано во член 10 од овој Правилник.

(6) Посредната контрола по правило е делумна.
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IV.2. Непосредна контрола

Член 7
(1) Непосредната контрола претставува контрола на 

работењето на овластените учесници на пазарот на ка-
питал заради утврдување на законитоста во нивното ра-
ботење.

(2) Непосредната контрола се врши во просториите 
на овластениот учесник на пазарот на хартии од вред-
ност, од страна на овластени лица дефинирани во член 
3 на овој Правилник.

(3) Непосредната контрола ја вршат најмалку две ов-
ластени лица.

(4) Предметот на контрола и времетраењето на кон-
тролата зависат од големината, обемот на активност на 
овластениот учесник, како и целта на контролата и ис-
тите се утврдуваат во Решението за овластување дефи-
нирано во член 10 од овој Правилник.

(5) Непосредната контрола може да биде редовна, 
вонредна, делумна и целосна.

IV.3. Редовна и вонредна контрола

Член 8
(1) Редовната контрола се извршува согласно дина-

миката определена со Годишниот план на Комисијата 
дефиниран во член 9 од овој Правилник.

(2) Вонредна контрола се извршува по потреба, од-
носно по оценка на Комисијата или од неа овластено 
лице. 

(3) Обемот, начинот, овластените лица и предметот 
на редовната и/или вонредната контрола ги определува 
Претседателот на Комисијата со Решение за овластува-
ње за контрола, непосредно пред спроведувањето на 
контролата.

V. Годишен план за вршење на контрола

Член 9
(1) Годишниот план за вршење на контрола на пред-

лог на Координаторот на Секторот за супервизија го 
одобрува Претседателот на Комисијата.

(2) Планот од ставот 1 на овој член се утврдува нај-
доцна до крајот на месец јануари во годината на која се 
однесува планот.

(3) Годишниот план за контроли може да се менува 
во зависност од моменталната состојба на работа на ов-
ластените учесници и истиот преставува службена тај-
на на Комисијата.

(4) Годишниот план за контроли се составува   врз 
основа на утврдени критериуми на ризик од страна на 
секторот за супервизија и врз  основа на континуирана-
та посредна контрола и следење на овластените учесни-
ци на пазарот на капитал.

VI. Решение за овластување за вршење на контрола

Член 10
(1) Овластените лица контролата ја вршат врз осно-

ва на Решение за овластување за вршење контрола.
(2) Решението од став 1 на овој член го донесува 

Претседателот на Комисијата.
(3) Решението за овластување за вршење на контро-

ла треба да ги содржи следниве елементи:
- Назив и седиште на овластениот учесник;
- Овластени лица за вршење на контрола;
- Вид на контрола;
- Предмет на контрола;
- Дата на почеток на контролата.

VII. Начин и постапка на вршење на контрола

Член 11
(1) Пред отпочнување на контролата Комисијата мо-

же да достави известување до овластениот учесник на 
пазарот на хартии од вредност.

(2) Известувањето од ставот 1 на овој член задолжи-
телно се доставува пред отпочнувањето на редовна кон-
трола во рок не пократок од 5 дена од отпочнување на 
контролата. 

(3) Известувањето содржи податоци за предметот 
на контрола, овластените лица за контролата и датумот 
на отпочнување на контролата.

(4) Овластениот учесник на пазарот на хартии од 
вредност со писмено барање може да побара Комисија-
та да го одложи почетокот на редовната целосна кон-
трола. Во барањето задолжително се наведуваат причи-
ните заради кои се бара одложување на контролата.

(5) Претедателот на Комисијата одлучува по подне-
сеното барање од став 4 на овој член и го известува ов-
ластениот учесник.

Член 12
(1) Овластените учесници-предмет на контрола се 

должни на овластените лица од Комисијата да им ги 
обезбедат сите потребни услови, документи и податоци 
потребни за вршење на контролата, вклучувајќи ги и 
податоците кои се чуваат електронски, со објаснувања 
за прашањата кои се од значење при утврдувањето на 
законитоста во нивното работење.

(2) Овластените службени лица контролата ја вршат 
во време и на начин што нема да претставува нарушува-
ње на нормалното работење на овластениот учесник.

(3) При вршењето на контролата, овластените лица 
од Комисијата за хартии од вредност не смеат да разме-
нуваат, коментираат настани, проблеми, предмети итн 
поврзани со другите овластени учесници, притоа наве-
дувајќи конкретни податоци.

(4) Овластените лица за спроведување на контрола-
та се должни при контролата да постапуваат согласно 
одредбите на Законот за хартии од вредност и подзакон-
ските акти донесени врз основа на закон.

 Член 13
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(1) Доколку во текот на вршењето на контролата, ов-
ластените лица за вршење на контролата наидат на пра-
шање, проблем, некооперативност од страна на лицата 
вработени или ангажирани од овластениот учесник, не-
давање документација или слични проблеми, може во 
зависност од ситуацијата, да побараат од одговорното 
лице на овластениот учесник да обезбеди услови за про-
должување на контролата и објаснување за настаната 
ситуација и по сопствена оценка може да одлучат да ја 
прекинат контролата. 

(2) По прекинот на контролата овластените лица из-
готвуваат Заклучок со кој во рок не подолг од три ра-
ботни дена го задолжуваат овластениот учесник да 
обезбеди услови за непречено одвивање на контролата. 

(3) Формата и содржината на заклучокот се пропи-
шани во Прилог 1, кој е составен дел на овој Правил-
ник.

(4) Доколку овластениот учесник во рокот опреде-
лен од страна на овластените лица за вршење на кон-
трола, не постапи по Заклучокот од став 2 на овој член, 
Комисијата привремено или трајно ќе му ја одземе доз-
волата за работа на овластениот учесник. 

VIII. Проширување на контрола

Член 14
(1) Доколку во текот на контролата се утврди дека 

постои потреба од проширување на предметот на кон-
трола овластените лица за вршење на контролата ќе по-
бараат од Претседателот на Комисијата да изврши изме-
на и дополнување на нивното овластување за вршење 
на контрола.

(2) Претседателот на Комисијата во случајот од 
став 1 на овој член со Решение го проширува овластува-
њето за вршење на контрола. 

IX. Врзана контрола

Член 15
Доколку во текот на контролата се утврди дека кон-

тролата треба да се прошири во однос на субјектите на 
контрола, овластените лица за вршење на контролата 
ќе побараат од Претседателот на Комисијата да донесе 
Решение за овластување за вршење на контрола кај тие 
субјекти, согласно член 10 од овој Правилник.

X. Записник од извршена контрола

Член 16
По завршување на контролата, овластените лица за 

спроведување на контролата се должни најдоцна во 
рок од 8 работни дена од денот на завршување на кон-
тролата да изготват записник, во кој се содржани наоди-
те и констатациите за фактичката состојба утврдени со 
контролата.

Член 17

(1) Записникот од извршената контрола задолжител-
но ги содржи следните елементи:

- Назив на органот кој ја врши контролата;
- Податоци за субјектот предмет на контролата (на-

зив и седиште, ЕДБ и ЕМБС);
- Број и датум на записникот;
- Основ од материјален закон врз основа на кој се 

врши  контролата;
- Место и време на вршење на контролата;
- Предмет на контролата;
- Овластени лица за вршење на контролата;
- Одговорно лице за вршење на контролата кај ов-

ластениот учесник; 
- Податоци за други лица кои се присутни при кон-

тролата; 
- Наод за утврдената фактичка состојба при контро-

лата; 
- Одредби од материјалниот закон како и од подза-

конските акти кои се повредени (доколку има констати-
рани неправилности);

- Правна поука;
- Потпис на овластените лица за вршење на контро-

лата.
(2) Записникот од извршената посредна контрола 

не ги содржи елементите од став 1 алинеите 8 и 9 на 
овој член. 

(3) Записникот од контрола го изготвуваат и потпи-
шуваат овластените лице кои ја извршиле  контролата.

(4) При изготвување на Записникот овластените ли-
ца за секој утврден наод и констатација коишто се вне-
сени во записникот од извршената контрола мора да ги  
поткрепат со соодветен доказ (копија од документите). 
Во случај кога соодветен доказ не е прибавен, истото 
мора да биде посебно наведено во записникот. 

(5) Записникот се изготвува во два истоветни приме-
роци, од кои едниот со уредна достава се доставува до 
овластениот учесник чие работење било предмет на 
контролата, а другиот е за досието на овластениот учес-
ник кое се води во Комисијата.

(6) По наводите во записникот овластениот учесник 
има право на приговор до Комисијата во рок од 8 дена 
од денот на приемот на истиот. 

Член 18
(1) Доколку во Записникот нема констатирано неп-

равилности, по конечноста на истиот овластените лица 
за контролата во рок од 5 дена изготвуваат извештај од  
контролата. 

(2) Извештајот од став 1 на овој член по правило се 
разгледува на првата наредна седница на Комисијата.

Член 19
(1) Во случај кога со Записникот има констатирано 

неправилности  во работењето на овластениот учесник, 
овластените лица за вршење на контролата во рок од 
10 дена по истекот на рокот за доставување на приго-
вор, подготвуваат извештај во врска со извршената кон-
трола.
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(2) Во случај кога овластениот учесник предмет на 
контролата во определениот рок изјавил приговор на за-
писникот од извршената контрола, записникот се смета 
за конечен со одлучување по приговорот од страна на 
Комисијата. 

(3) Одлучувањето по приговорот се врши на седни-
ца на Комисијата по претходно доставен предлог-одго-
вор на приговорот одобрен од Координаторот на сек-
тор за супервизија и Раководителот на стручната 
служба.

(4) Одлучувањето по приговор се врши во рок не по-
долг од 15 работни дена по добивање на приговорот од 
страна на овластениот учесник, предмет на контрола.

(5) Овластениот учесник-предмет на контролата на 
негово барање може да биде сослушан на седницата на 
Комисијата на која ќе се одлулува по изјавениот приго-
вор.

(6) По одлучувањето по приговорот на овластениот 
учесник му се испраќа одговор на приговорот со кој се 
известува дали приговорот е прифатен (целосно или де-
лумно) или истиот е одбиен како неоснован. 

(7) Доколку на седница на Комисијата целосно се 
прифати приговорот, постапката по спроведената кон-
трола завршува со испраќањето на одговорот на приго-
ворот до овластениот учесник.

(8)  Доколку на седницата се одлучи да не се прифа-
тат или само делумно да се прифатат наводите од при-
говорот, овластените лица за контролата изготвуваат 
Извештај кој се разгледува на прва наредна седница. 

(9) По исклучок Комисијата може да одлучува по из-
јавен приговор на записник и по Извештај од извршена 
контрола со предлог мерки.

Член 20
(1) Извештајот од членовите 18 и 19 на овој Правил-

ник, покрај овластените лица за вршење на контрола, 
го потпишуваат и Коориднаторот на Секторот за супер-
визија на пазарот на капитал и Раководителот наСтруч-
ната служба на Комисијата.

(2) Извештајот од став 1 на овој член, ги содржи 
следните елементи:

- Назив на органот кој ја извршил контролата;
- Назив и седиште на овластениот учесник над кого 

се врши контролата 
- Број и датум на извештајот;
- Место и време на вршење на контролата доколку 

контролата е непосредна односно датум на почеток на 
контролата доколку контролата е посредна;

- Вид на контрола
- Предмет на контролата
- Овластените лица за вршење на контролата;
- Одговорното лице од овластениот учесник
- Податоци за други лица кои се присутни на надзо-

рот доколку контролата е непосредна
- Преземени активности од страна на лицата овлас-

тени за вршење на контрола
- Констатирани неправилности
- Одредби од законот кои се повредени
- Наводи од приговорот од контролираниот субјект-

доколку има
- Мислење на Стручната служба

- Предлози на Стручната служба
- Потпис на овластените лица за вршење на контро-

лата
- Потпис од Координаторот на Секторот за суперви-

зија на пазарот на капитал
- Потпис на Раководителот на Стручната служба на 

Комисијата.

XI. Регистар на контроли

Член 21
(1) Комисијата за хартии од вредност на РМ води ре-

гистар на извршените контроли во електронска форма.
(2) Формата и содржината на регистарот од став 1 

од овој член се пропишани со посебен образец-Прилог 
2 на овој Правилник

XII. Трошоци на контролата

Член 22
(1) При вршење на контролата, овластените лица за 

вршење на контролата од Комисијата, потребно е да 
внимаваат со контролата да не предизвикаат непотреб-
ни трошоци, но истовремено да не се доведува во пра-
шање квалитетот на контролата.

(2) Трошоците поврзани со заверки и копии на доку-
менти паѓаат на товар на контролираниот овластен 
учесник на пазарот на хартии од вредност.

(3) Во случај кога во текот на вршењето на непосре-
дната контрола ќе бидат утврдени неправилности или 
забелешки во работењето на овластениот учесник на па-
зарот на хартии од вредност, трошоците направени од 
страна на Комисијата за извршување на контролата, па-
ѓаат на товар на овластениот учесник.

(4) Комисијата за хартии од вредност донесува ре-
шение со кое го задолжува овластениот учесник на па-
зарот на хартии од вредност во чие работење биле ут-
врдени неправилности и забелешки, да плати надомест 
определен со Тарифникот за содржината и висината на 
одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата.

XIII. Преодни и завршни одредби

Член 23
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден 

од денот на објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

(2) Со влегување во сила на овој Правилник преста-
нува да важи Правилникот за начинот и постапката за 
вршење контрола на овластените учесници на пазарот 
на хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 6/2007).

(3) Започнатите постапки на контрола по Правилни-
кот за начинот и постапката за вршење контрола на ов-
ластените учесници на пазарот на хартии од вредност 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 6/2007) ќе продолжат согласно 
овој Правилник.

Бр. 03-1938/1 Комисија за хартии од вредност
30 ноември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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4208.
Врз основа на член 14 став 5 и член 190 од Законот 

за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10. 135/11 и 
13/13), Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 30.11.2013 го-
дина донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМAТA И СОДРЖИНAТA НA 
ПРОСПЕКТОТ И ПОКAНAТA ЗA ЗAПИШУВAЊЕ 

И УПЛAТA НA ХAРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за формaтa и содржинaтa нa прос-

пектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уплaтa нa хaртии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр. 
147/2010) во Прилогот 5 во точката 1.3. на крајот на ре-
ченицата по зборовите „усвоен од советот на едини-
цата“ се додаваат зборовите „за последните две го-
дини“.

Член 2
Во Правилникот за формaтa и содржинaтa нa прос-

пектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уплaтa нa хaртии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр. 
147/2010) во Прилогот 5 по точката 1.3. се додаваат две 
нови точки 1.4. и 1.5. кои гласат:

„1.4 Последниот квартален извештај на единица-
та на локална самоуправа доставен до Министер-
ството за финансии и усвоен од Советот на едини-
цата, а доколку не е усвоен, причините за неусвоју-
вањето;

1.5 Опис на сите ревизорски постапки или поста-
пки на независна контрола на сметките на издава-
чот за последните две години“

Точките: 1.4, 1.5, 1.6, и 1.6. стануваат точки 1.6, 1.7, 
1.8 и 1.9.

Член 3
Во Прилогот 5 од Правилникот за формaтa и сод-

ржинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уп-
лaтa нa хaртии од вредност по точката 1.6, која станува 
сега 1.9 се додава нова точка 1.10. која гласи:

„1.10 Кредитен рејтинг на единицата на локална 
самоуправа, доколку е изготвен. Доколку е изгот-
вена, оценка на кредитната способност на издавачот 
или неговите должнички хартии од вредност доделена 
од страна на Агенција или друга институција надлежна 
за рејтинг, самостојно или во соработка со издавачот, а 
по барање на издавачот. Кратко образложение на значе-
њето на оценката доколку институцијата што ја оцену-
вала кредитната способност претходно го објавила тоа 
образложение.“

Член 4
Во Прилогот 5 од Правилникот за формaтa и сод-

ржинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уп-
лaтa нa хaртии од вредност по точката 6 се додава нова 
точка 7 која гласи:

„ 7. ФАКТОРИ НА РИЗИК Во овој дел се обелоде-
нуваат факторите на ризик кои може да имаат влијание 
на способноста на издавачот да ги исполни обврските 
кои произлегуваат од хартиите од вредност. Наведени-
те фактори на ризик од вложувањето мораат да бидат 
упадливи, концизни и логично организирани. Секој 
фактор на ризик треба да има посебен наслов и соодвет-
но објаснување. Ризикот мора да е наведен во насловот 
на одделниот ризик. Секој фактор на ризик опфаќа са-
мо еден ризик.“

Точките: 7, 8 и 9 стануваат точки 8, 9 и 10.

Член 5
Во Прилогот 5 од Правилникот за формaтa и сод-

ржинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уп-
лaтa нa хaртии од вредност во точката 7., која сега ста-
нува точка 8 алинеите б) и в) се менуваат и гласат:

„б) сите извештаи и други документи, чии делови 
се опфатени во проспектот или проспектот повикува на 
нив, вклучувајќи го и буџетот на единицата на локална 
самоуправа за годината за која се издаваат хартиите од 
вредност, како и годишниот извештај на единицата на 
локална самоуправа усвоен од советот на единицата;

в) извештајот на овластениот државен ревизор за из-
вршената државна ревизија на единицата на локална са-
моуправа, доколку во последните две години е изврше-
на државна ревизија и/или извештајот од овластен реви-
зор за извршена ревизија на финансиските извештаи на 
единицата на локална самоуправа, доколку во послед-
ните две години е извршена независна ревизија и/или 
извештајот за оценка на кредитната способност на изда-
вачот или неговите должнички хартии од вредност до-
делена од страна на Агенција или друга институција 
надлежна за рејтинг, доколку е изготвен кредитен реј-
тинг на единицата за локална самоуправа..“    

Член 6
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формaтa и содржинaтa нa проспектот и покaнaтa 
зa зaпишувaње и уплaтa нa хaртии од вредност.

Член 7
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на влегување во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за изменување и до-
полнување на Правилникот за формата и содржитната 
на проспектот и поканата за запишување и уплата на 
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр.128/2013).

Бр. 03-1940/1 Комисија за хартии од вредност
30 ноември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
4209.

Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10. 
135/11 и 13/13), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија на седницата одржана на ден 
30.11.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОС-
ТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 
ОДОБРЕНИЕ  НА  ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за документите што ги доставува 

издавачот на хартии од вредност при поднесување на 
барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008) (во по-
натамошниот текст: Правилник) во член 3 став (1) точ-
ката 19 на крајот на реченицата се додаваат зборовите: 
„доколку издавачот склучил таков договор;“.

Член 2
(1) Во член 3 став (1) од Правилникот по точката 19 

се додаваат пет нови точки, кои гласат:
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„ 20. Договор за соработка со овластен учесник на 
пазарот на хартии од вредност – членка на овластената 
берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да 
го застапува во постапката на запишување на јавно по-
нудени хартии од вредност преку овластената берза и 
во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 
вредност од јавната понуда  што се запишуваат преку 
овластена берза. Доколку издавачот, е овластено прав-
но лице – членка на овластена берза и овластен депози-
тар, и се застапува самиот во постапката на запишува-
ње преку берза, потребно е да достави соодветен акт за 
тоа;

21. Договор со овластена берза преку која ќе се 
врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност;

22. Договор со овластен депозитар каде се регистри-
рани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе 
се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од 
вредност;

23. Примерок од писмената изјава за запишување и 
уплата на хартиите од вредност преку берза;

24. Доказ дека е отворена сметка во банка со посеб-
на намена примање на паричните средства во текот на 
постапката на запишување на јавно понудените хартии 
од вредност;“

(2) Точките 20, 21 и 22 стануваат точки 25, 26 и 27.

Член 3
(1) Во член 3 од Правилникот по ставот (1) се дода-

ва нов став (2), кој гласи: 
„(2) Доколку издавач на хартии од вредност е едини-

ца на локална самоуправа, при поднесување на барање 
за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат 
на јавна понуда, единицата на локална самоуправа до 
Комисијата ги доставува следните документи:

1. Акт за издавање на хартиите од вредност;
2. Проспект за запишување и уплата на хартиите од 

вредност;
3. Покана за запишување и уплата на хартиите од 

вредност;
4. Статут на единицата на локална самоуправа;
5. Регистрација на единицата на локална самоуп-

рава;
- Решение за упис во судскиот/трговскиот регистар/ 

друг надлежен регистар и
- Извод од регистрацијата на издавачот од региста-

рот кој ја одразува последната фактичка состојба (пот-
врда за правното лице - тековна состојба) не постар од 
седум дена од денот на поднесување на барањето;

6. Буџет на единицата на локална самоуправа за го-
дината во која се издаваат хартиите од вредност;

7. Годишен извештај на единицата на локална само-
управа усвоен од советот на единицата за последните 
две години;

8. Последниот квартален извештај на единицата на 
локална самоуправа доставен до Министерството за фи-
нансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку не 
е усвоен, причините за неусвојувањето;

9. Извештај на овластениот државен ревизор за из-
вршена државна ревизија на единицата на локална са-
моуправа, доколку во последните две години е изврше-
на државна ревизија;

10. Извештај од овластен ревизор за извршена реви-
зија на финансиските извештаи на единицата на локал-
на самоуправа, доколку во последните две години е из-
вршена независна ревизија;

11. Извештај за оценка на кредитната способност на 
единицата на локална самоуправа или нејзините долж-
нички хартии од вредност од страна на Агенција или 
друга институција надлежна за рејтинг, доколку е изгот-
вена таква оценка;

12. Изјава од раководно лице назначено од единица-
та на локална самоуправа како одговорно лице за сод-
ржината на Проспектот и дека

- емисијата е во согласност со Законот за хартии од 
вредност и со актот за издавање;

- податоците наведени во барањето за одобрение се 
вистинити и точни;

- податоците содржани во Проспектот се вистинити 
и точни и дека во Проспектот не е пропуштена ниедна 
ценовно чувствителна информација, освен ценовно чув-
ствителните информации чие необјавување е одобрено 
од Комисијата;

13. Податоци за издадените хартии од вредност сог-
ласно Правилникот за формата и содржината на подато-
ците за издадените хартии од вредност, доколку издава-
чот претходно има издадено хартии од вредност;

14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг 
надлежен орган  за издавање на хартии од вредност ако 
со закон е предвидено дека за издавање на хартии од 
вредност на единицата на локална самоуправа и е пот-
ребна таква согласност, одобрение односно дозвола;

15. Одлука на Советот на единицата на локална са-
моуправа за извршување на буџетот за годината во која 
се издаваат хартиите од вредност;

16. Одлука на Советот на единицата на локална са-
моуправа за усвојување на годишната сметка и годиш-
ниот извештај за последните две години;

17. Потврда од носителот на платниот промет за сос-
тојбата на сметката на единицата на локална самоупра-
ва за последните 60 дена до денот на поднесување на 
барањето;

18. Договор помеѓу единицата на локална самоупра-
ва и овластеното правно лице за вршење услуги со хар-
тии од вредност, чиј предмет на регулирање е врше-
њето, за сметка на издавачот, трансакции и активности 
потребни за успешна јавна понуда на хартии од вред-
ност, доколку издавачот склучил таков договор;

19. Договор за соработка со овластен учесник на па-
зарот на хартии од вредност – членка на овластената 
берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да 
го застапува во постапката на запишување на јавно по-
нудени хартии од вредност преку овластената берза и 
во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 
вредност од јавната понуда  што се запишуваат преку 
овластена берза;

20. Договор со овластена берза преку која ќе се 
врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност;

21. Договор со овластен депозитар каде се регистри-
рани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе 
се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од 
вредност;

22. Примерок од писмената изјава за запишување и 
уплата на хартиите од вредност преку берза;

23. Доказ дека е отворена сметка во банка со посеб-
на намена примање на паричните средства во текот на 
постапката на запишување на јавно понудените хартии 
од вредност;

24. Доколку во проспектот се вклучени проценки и 
извештаи подготвени од страна на експерт, до Комиси-
јата се доставуваат соодветните проценки односно из-
вештаи  и

25. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за 
разгледување и одлучување по барањето за одобрение 
за издавање на хартиии од вредност.“

(2) Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) 
и (5).

Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за документите што ги доставува издавачот на хар-
тии од вредност при поднесување на барањето за одоб-
рение на јавна понуда на хартии од вредност.
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Член 5
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на влегување во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за изменување и до-
полнување на Правилникот за документите што ги дос-
тавува издавачот на хартии од вредност при поднесува-
ње на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр.128/2013).

Бр. 03-1941/1 Комисија за хартии од вредност
30 ноември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
4210.

Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а 
во врска со членовите 153, 154, 156, 158 и 166-a од За-
конот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржа-
на на 30.11.2013 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ И ТЕКОВНИ-
ТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕР-
СКИ СОБРАНИЈА И ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕ-
НОСТ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПО-
СЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ 
ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на годиш-

ните, полугодишните и тековните извештаи, материја-
ли за акционерски собранија и извештај за сопственост 
на акционерските друштва со посебни обврски за извес-
тување кои се водат во Регистарот на Комисијата за 
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр.112/2008, бр 31/2011, бр 31/2012 и бр.76/2013) (во по-
натамошниот текст: Правилник) во член 1 на крајот на 
реченицата се става запирка и се додаваат зборовите 
„како и начинот, формата и содржината на доставува-
ње и објавувањето во јавноста на извештаите на едини-
ците на локална самоуправа кои издаваат хартии до 
вредност“.

Член 2
По член 3 од Правилникот се додава нов член 3-а, 

кој гласи: 

„Член 3-а
(1) Единиците на локална самоуправа кои имаат из-

дадено должнички хартии од вредност, од моментот на 
издавањето на хартиите од вредност до истекот на ро-
кот на достасување и до целосно исплаќање на долж-
ничките хартии од вредност до Комисијата ги доставу-
ваат следните податоци:

1. Годишни извештаи кои содржат:

1.1. Основни податоци за издавачот на крајот на го-
дината за која се однесува известувањето:

- назив на издавачот
- адреса
- телефон
- интернет страница
- географска положба
- број на население
- главни стопански гранки во единицата на локална 

самоуправа
- вид и број на деловни субјекти регистрирани и ак-

тивни на територијата на општината
- бруто домашен производ по глава на жител 
- информација за локалните даноци и такси
- податоци за советот на единицата на локална само-

управа (број на членови, мандат и структура по оддел-
ни политички партии) 

- градоначалник на единицата на локална самоуп-
рава

- број на вработени 
1.2. Годишен извештај на единицата на локална са-

моуправа усвоен од советот на единицата
- годишна сметка на буџетот на единицата на локал-

на самоуправа
- извештај за средствата, побарувањата, обврските и 

изворите на средствата и нивната вредност
- извештај за реализацијата на инвестиционите прог-

рами, наменските, капиталните и блок дотации и дота-
циите за делегирани надлежности

- извештај од одговорниот сметководител со кој ја 
потврдува точноста и веродостојноста на годишната 
сметка 

1.3. Доколку е извршена ревизија на сметките на 
единицата на локална самоуправа за годината за која се 
однесува известувањето, се објавува и извештајот од из-
вршената ревизија. Во случај да е извршена и државна 
ревизија и ревизија од незавиесн овластен ревизор, во 
годишното известување се објавуваат и двата извеш-
таи.

2. Квартални извештаи на единицата на локална са-
моуправа доставени до Министерството за финансии и 
усвоени од Советот на единицата, а доколку не е 
усвоен, причините за неусвојувањето

3. Буџет на единицата на локална самоуправа доне-
сен од советот на единицата и ребаланс на буџетот, до-
колку е вршен ребаланс на буџетот

- Консолидиран биланс на приходи и расходи
- Функционална класификација на расходите
- Биланс на тековно-оперативни приходи и расходи
- Биланс на капитални приходи и расходи
4. Тековни извештаи за ценовно чувствителни ин-

формации, а особено за следното:
- Донесена Одлука за финансиска нестабилност на 

единицата на локална самоуправа
- План на мерки за надминување на финансиската 

нестабилност на единицата на локална самоуправа и из-
мени и дополнувања на буџетот 

- Донесена одлука за престанок на финансиската 
нестабилност на општината

- Доцнење со исплата на обврските по основ на из-
дадените хартии од вредност и причини за доцнењето, 
како и план за надминување на таквата ситуација

- Промени на правата од издадените хартии од вред-
ност 
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- Информација за предвремен откуп на издадените 
хартии од вредност

- Кредитен рејтинг и промени на кредитниот реј-
тинг на единицата на локална самоуправа и/или на 
должничките хартии од вредност издадени од единица-
та на локална самоуправа

- Други инфомрации кои можат да влијаат на цена-
та на издадените хартии од вредност 

(2) Во случаите кога единицата на локална самоуп-
рава располага со други ценовно чуствителни информа-
ции кои не се објавени и кои не се наведени во член 3-а 
од овој Правилник, истата има обврска веднаш, а нај-
доцна наредниот работен ден, да ја извести Комисијата 
за хартии од вредност.“

Член 3
Во член 4 став 1 од Правилникот по зборовите „Ак-

ционерското друштво со посебни обврски за известу-
вање“ се додаваат зборовите „и единицата на локална 
самоуправа“, зборот „доставува“ се заменува со зборот 
„доставуваат“, а по зборот „член 3“ се додаваат зборо-
вите „и член 3-а“.

Член 4
По член 5 од Правилникот се додава нов член 5-а, 

кој гласи: 

„Член 5-а
(1) Годишниот извештај единицата на локална само-

управа го доставува до Комисијата во рок од пет месе-
ци по завршување на секоја календарска година.

(2) Кварталниот извештај единицата на локална са-
моуправа го доставува до Комисијата во рок од 45 дена 
по завршување на кварталот. 

(3) Буџетот на единицата на локална самоуправа до-
несен од советот на единицата и ребаланс на буџетот, 
доколку е вршен ребаланс на буџетот, единицата на ло-
кална самоуправа го доставува до Комисијата во рок од 
15 дена од донесување на истиот.

(4) Тековните извештаи за ценовно чувствителни 
информации се поднесуваат до Комисијата веднаш, а 
најдоцна наредниот работен ден од моментот на наста-
нувањето на околностите определени во член 3-а став 
(1) точка 4 од овој Правилник.“

Член 5
Во член 6 од Правилникот по зборот „член 3“ се до-

даваат зборовите  „и член 3-а“.

Член 6
Во член 7 став 1 од Правилникот по зборот „член 3“ 

се додаваат зборовите  „и член 3-а“.

Член 7
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на годишните, полугодиш-
ните и тековните извештаи, материјали за акционерски 
собранија и извештај за сопственост на акционерските 
друштва со посебни обврски за известување кои се во-
дат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност.

Член 8

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

Бр. 03-1942/1 Комисија за хартии од вредност
30 ноември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
4211.

Врз основа на член 94, член 99, член 100 и член 190 
став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 95 /2005, 25/2007, 
07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на седни-
цата одржана на  30.11.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИ-
ТЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И СТРУКТУРА-
ТА НА ВЛОГОВИТЕ ПРИ ОСНОВАЊЕ И СРЕД-
СТВАТА ОД АКТИВАТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВ-
НО ЛИЦЕ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА 

И ВО КОНТИНУИТЕТ

Член 1
Во членот  5 став 1 од Правилникот за утврдување 

на категориите на сопствени средства и начинот на 
пресметување на износот и структурата на влоговите 
при основање и средствата од активата на овластено 
правно лице со кои треба да располага и во континуи-
тет („Службен весник на РМ“ број 150/2010 и 35/2011) 
во алинејата 6 зборот “и” се заменува со запирка, а по 
зборовите “Централниот депозитар АД Скопје” се дода-
ваат зборовите “и удели во инвестициските фондови”. 

Член 2
Во членот 6 став 2 алинеја 1 од Правилникот бројот 

,,20%‘‘ се заменува со бројот ,,10%‘‘.

Член 3
Во член 6 став 2 алинеја 2 од Правилникот зборови-

те ,,алинеа 3‘‘се заменуваат со зборовите ,,алинеја 4‘‘.

Член 4
Во членот  6 став 2 алинеја 3 од Правилникот по 

зборовите “хартии од вредност” се додаваат зборовите 
“и удели во инвестициски фондови”, а бројот ,,25%‘‘ се 
заменува со бројот ,,35%‘‘.

Во член 6 став 2  алинеја 3 зборовите ,,алинеа 4‘‘ се 
заменуваат со зборовите ,,алинеја 5‘‘ и зборовите ,,али-
неа 5‘‘ се заменуваат со зборовите ,,алинеја 6‘‘ .

Член 5
Во член 12 од Правилникот по став 2 се додава нов 

став 3 кој гласи:
“Вреднувањето на уделите во инвестициските фон-

дови ќе се врши согласно дневната вредност на удели-
те за секој ден во месецот.”

Ставовите 3, 4 и 5 од членот 12 стануваат ставови 4, 
5 и 6 соодветно.

Член 6
Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ 

формуларот по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 ко-
ја гласи:

“Во четвртата колона се внесува износот на сред-
ствата од уплати во Гарантниот фонд, формиран од 
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страна на Централниот депозитар за хартии од вред-
ност АД Скопје.”.

Алинеите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат али-
неи 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13  соодветно.

Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ 
формуларот се менува алинејата 7 и истата гласи:

“Во седмата колона се внесува износот на средства 
вложен во долгорочни хартии од вредност (акции) и 
удели во инвестициските фондови.”

Член 7
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Член 8
Овој Правилник е од времен карактер и е во важ-

ност најмногу до 90 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1943/1 Комисија за хартии од вредност
30 ноември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4212.
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судски-

от совет на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр.60/2006), Комисијата за спроведување на из-
бори на членови на Судскиот совет на Република Маке-
донија од редот на судиите, на ден 04.12.2013  година 
го донесе следното,

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУД-
СКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА СИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ КОИ  НЕ  СЕ МНОЗИНСТВО ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I
Се спроведува избор на 1 (еден) член на Судскиот 

совет на Република Македонија од редот на судиите 
припадници на сите заедници кои не се мнозинство во 
Република Македонија.

II
Изборот ќе се одржи на ден 28.01.2014 година.

III
Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведу-

вање на избори на членови на Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија од редот на судиите. 

IV
Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.

              Комисија за спроведување на избори на
                        членови на Судскиот совет на Република
      Бр. 07-3/1              Македонија од редот на судиите,
4 декември 2013 година            Претседател,

     Скопје                    Влатко Самарџиски, с.р.                          
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