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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2439. 

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 27.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ  

ЗА  ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПОМОШ ВО  

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 

1. Во Одлуката за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за укажување на помош во Бос-

на и Херцеговина („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/14 и 82/14), во точката 3 зборовите: „11 

дена“ се заменуваат со зборовите: „16 дена“. 

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

 

      Бр. 42-4027/1                                                Заменик на претседателот 

 27 мај 2014 година                                                 на Владата на Република 

         Скопје                                                     Македонија, 

                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2440. 

Врз основа на член 476 став (9) од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 

41/14), министерот за финансии, донесе 

 

П  Р А  В  И  Л  Н  И  К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА ЗА БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСИСКИ 

ИНСТИТУЦИИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на билансот на состојбата и билансот на успе-

хот вклучени во годишната сметка за банки и други 

финансиски институции.    

 

Член 2 

Субјектите од член 1 на овој правилник ја искажу-

ваат состојбата на средствата, капиталот и обврските 

на образецот „Биланс на состојбата на ден ____ 20__ 

година“ и приходите, расходите и резултатот од рабо-

тењето на образецот „Биланс на успехот во периодот  

од ____ до ____ 20__ година“, кои се составен дел на 

овој правилник. 

  

Член 3 

При пополнувањето на обрасците од член 2 на овој 

правилник, субјектот ги внесува податоците за тековна-

та и за претходната година во определените позиции од 

колоната 2, како и на ознаките на АОП од колоната 3.    

Податоците за тековната и за претходната година се 

наведуваат во износи корегирани за износот на преми-

јата, за износот на дисконтот, за износот на акумулира-

ната амортизација, за износот на промените во обје-

ктивната вредност и за износот на исправката на вред-

ност, освен во оние случаи кога за износот на исправка 

на вредноста е предвидена посебна подпозиција. 

 

Член 4 

Во образецот Биланс на состојбата билансната по-

зиција под реден број 1 парични средства и парични 

еквиваленти вклучува парични средства во благајната 

и на трансакциските сметки, депозити по видување, 

сметка и неограничени и задолжителни депозити во 

Народна Банка на Република Македонија, краткорочни 

високоликвидни вложувања со рок на достасаност до 

три месеци, побарувања врз основа на камати кои про-

излегуваат од средствата вклучени во оваа позиција и 

исправка на вредноста на средствата вклучени во оваа 

позиција. 

Билансната позиција под реден број 2 вложувања 

во должнички хартии од вредност кои може да се кори-

стат за рефинансирање во Народна Банка на Република 

Македонија вклучува благајнички записи на Народна 

Банка на Република Македонија, државни записи на 

Република Македонија и побарувања врз основа на ка-

мати кои произлегуваат од овие должнички хартии од 

вредност и исправка на вредноста на средствата вклу-

чени во оваа позиција.   

Билансната позиција под реден број 3 кредити на и 

побарувања од банки вклучува побарувања по кредити; 

побарувања по депозити со период на достасување над 

три месеци; останати побарувања односно репо транс-

акциите, побарувања за плаќања извршени по дадени 

авали на хартии од вредност и гаранции, побарувања 

по откупени побарувања, финансиски лизинг; и испра-

вка на вредноста на средствата вклучени во оваа пози-

ција. Побарувањата врз основа на камати кои произле-

гуваат од средствата вклучени во оваа позиција се при-

кажуваат во соодветните подпозиции. 

Билансната позиција под реден број 4 кредити на и 

побарувања од други коминтенти вклучува побарувања 

по кредити; останати побарувања односно репо транс-

акции, побарувања за плаќања извршени по дадени 

авали на хартии од вредност и гаранции, побарувања 

по откупени побарувања, финансиски лизинг; и испра-

вка на вредноста на средствата вклучени во оваа пози-

ција. Побарувањата врз основа на камати кои произле-

гуваат од средствата вклучени во оваа позиција се при-

кажуваат во соодветните подпозиции. 

Билансната позиција под реден број 5 должнички 

хартии од вредност вклучува вложувања во должнички 

хартии од вредност чувани за тргување, вложувања во 

должнички хартии од вредност расположливи за про-

дажба, вложувања во должнички хартии од вредност 

кои се чуваат до достасување, деривати чувани за тргу-

вање, останати вложувања во должнички хартии од 

вредност, освен оние од став 2 на овој член, побарува-

ња врз основа на камати кои произлегуваат од долж-

ничките хартии од вредност вклучени во оваа позиција 

кои се искажуваат во соодветните подпозиции  и ис-

правка на вредноста на должничките хартии од вред-

ност вклучени во оваа позиција.   

Билансната позиција под реден број 6 вложувања 

во сопственички хартии од вредност вклучува сопстве-

нички инструменти чувани за тргување, сопственички 

инструменти расположиви за продажба и исправка на 

вредноста на хартиите од вредност вклучени во оваа 

позиција. 

Билансната позиција под реден број 7 вложувања 

во придружени претпријатија ги вклучува вложувањата 

на субјектот во придружени претпријатија. 
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Билансната позиција под реден број 8 вложувања 

во подружници ги вклучува вложувањата на субјектот 

во подружници. 

Билансната позиција под реден број 9 заеднички 

вложувања ги вклучува заедничките вложувања на суб-

јектот.  

Билансната позиција под реден број 10 нематери-

јални средства вклучува оснивачки издатоци; издатоци 

за истражување и развој; концесии, патенти, лиценци, 

заштитни знаци и слични права; гудвил; и останати не-

материјални средства кои вклучуваат интерно развиен 

софтвер, купен софтвер, вложувања во физибилити 

студии, вложувања во студии и истражувања, вложува-

ња во нематеријални средства земени под закуп.  

Билансната позиција под реден број 11 материјални 

средства вклучува земјиште, недвижности и опрема и 

останати материјални средства кои вклучуваат недвиж-

ности и опрема во подготовка, вложувања во недвиж-

ности и во опрема земени под закуп. 

Билансната позиција под реден број 12 останати 

средства/побарувања вклучува ограничени депозити, 

дериватни средства чувани за управување со ризик, 

вградени деривати, нетековни средства кои се чуваат за 

продажба и група за отуѓување, преземени средства врз 

основа на ненаплатени побарувања; заложени средства, 

аванси за нематеријални средства, аванси за материјал-

ни средства, побарувања за данок на добивка, одложе-

ни даночни средства, финансиски средства по обје-

ктивна вредност преку билансот на успех определени 

како такви при почетното признавање, и останати по-

барувања кои вклучуваат побарувања од купувачите, 

побарувања од вработените, побарувања врз основа на 

провизии и надомести, дадени аванси, побарувања за 

дивиденди, залихи на материјали, залихи на ситен ин-

вентар, залихи на ковани пари за продажба, нумизма-

тички колекции, побарувања за плати за вработените, 

побарувања врз основа на платени камати и провизии 

за други, побарувања врз основа на издадени хартии од 

вредност и депозити, побарувања во пресметка, поба-

рувања по работи во име и за сметка на трети лица на 

нето основа и исправка на вредноста на средствата/по-

барувањата вклучени во оваа позиција.  

Билансната позиција под реден број 13 одложени 

приходи и однапред платени трошоци вклучува одна-

пред платени трошоци и одложени приходи различни 

од камата. 

Билансната позиција под реден број 16 обврски кон 

банки вклучува обврски по трансакциски сметки, обвр-

ски по депозити по видување и по орочени депозити, 

обврски по ограничени депозити, обврските по креди-

ти и по останати обврски односно по репо-трансакции-

те. Обврските врз основа на камати кои произлегуваат 

од обврските вклучени во оваа позиција се прикажува-

ат во соодветните подпозиции.  

Билансната позиција под реден број 17 обврски кон 

други коминтенти вклучува обврски по трансакциски 

сметки, по депозити по видување и по основ на ороче-

ни депозити, по ограничени депозити, по кредити и по 

останати обврски односно по репо-трансакции. Обвр-

ски врз основа на камати кои произлегуваат од обвр-

ските вклучени во оваа позиција се прикажуваат во со-

одветните подпозиции.  

Билансната позиција под реден број 18 обврски по 

издадени должнички хартии од вредност вклучува об-

врски по издадени инструменти на пазарот на пари, об-

врски по издадени сертификати за депозит, обврски по 

издадени обврзници, обврски по издадени останати 

должнички хартии од вредност. Обврските по основ на 

камати кои произлегуваат од хартиите од вредност 

вклучени во оваа позиција се прикажуваат во соодвет-

ните подпозиции.  

Билансната позиција под реден број 19 останати об-

врски вклучува дериватни обврски чувани за управува-

ње со ризик, вградени деривати, обврски за тргување, 

обврски директно поврзани со група на средства за 

отуѓување, обврски за данок на добивка, одложени да-

ночни обврски, финансиски обврски по објективна 

вредност преку билансот на успех и останати обврски 

кои вклучуваат обврски кон добавувачи, обврски кон 

вработените, обврски за помалку платени даноци и 

придонеси, добиени аванси, обврски за провизиите и 

надоместите, обврски за дивиденди, обврски за плаќа-

ње врз основа на акредитиви и гаранции платени за 

субјектот, обврски за издадени чекови и акредитиви, 

обврски по дадени инструменти за плаќање, обврски 

по работи во име и за сметка на трети лица на нето ос-

нова и обврски во пресметка. 

Билансната позиција под реден број 20 одложено 

плаќање на трошоци и приходи во идните периоди 

вклучува пресметани трошоци различни од камата кои 

ја товарат тековната финансиска година и однапред 

наплатените или пресметаните приходи од тековната 

финансиска година кои се однесуваат на наредната фи-

нансиска година. 

Билансната позиција под реден број 21 резервирања 

за ризици и обврски вклучува посебна резерва за вон-

билансна кредитна, резервирања за пензиите и за други 

користи за вработените и останати резервирања кои 

вклучуваат резервирања за потенцијални обврски врз 

основа на судски спорови, резервирања за преструкту-

рирање, резервирања за неповолни договори и остана-

ти обврски од работењето со неизвесен временски пер-

иод на достасување или со неизвесен износ. 

Во случај кога со договор е утврдено дека при ли-

квидација, стечај, присилно или друго подмирување, 

обврските по основ на добиени кредити, на добиени 

депозити или по издадени хартии од вредност ќе бидат 
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исплатени само откако се исплатени побарувањата на 

сите останати доверители, обврските во прашање се 

прикажуваат во билансната позиција под реден број 22 

субординирани обврски. 

Билансната позиција под реден број 24 запишан ка-

питал вклучува вкупно запишан и уплатен капитал на 

субјектот. 

Билансната позиција под реден број 25 премии од 

акции вклучува премии од издадени обични и приори-

тетни акции. 

Билансната позиција под реден број 26 откупени 

сопствени акции вклучува откупени сопствени акции 

од страна на субјектот и претставува одбитна ставка од 

капиталот. 

Билансната позиција под реден број 27 резерви 

вклучува законски и статутарни резерви и останати ре-

зерви кои субјектот ги формира на товар на својата до-

бивка врз основа на одлука донесена од страна на орга-

нот на управување.   

Билансната позиција под реден број 28 ревалориза-

циски резерви и останати разлики од вреднувањето 

вклучува ревалоризациска резерва од недвижностите и 

опремата и од нематеријалните средства, разлики од 

вреднувањето на средствата расположиви за продажба, 

на нетековните средства чувани за продажба или на 

групата за отуѓување, ревалоризациска резерва и раз-

лики од вреднувањето за заштита од ризик и ревалори-

зациската резерва и разликите од вреднувањето на мал-

цинското учество.  

Билансната позиција под реден број 33 малцинско 

учество се искажува само кај оние субјекти кои подго-

твуваат консолидирана годишна сметка.  

Билансните позиции под реден број 35 вонбилансна 

евиденција-актива и реден број 36  вонбилансна еви-

денција-пасива вклучуваат побарувања односно обвр-

ски по основ на депо активности, по основ на издадени 

гаранции, по основ на покриени акредитиви, по основ 

на издадени меници како гаранции, по основ на презе-

мени обврски за кредитирање, по основ на преземени 

обврски за факторинг и форфетирање, по основ на не-

покриени акредитиви, по основ на неискористени ли-

мити на кредитни картички, ристени лимити на кредит-

ни картички, по основ на дериватни средства и дери-

ватни обврски, по основ на добиени акредитиви, по ос-

нов на добиени хартии од вредност и други платежни 

инструменти како обезбедување, по основа на заложе-

ни средства како обезбедување, по основ на отпишани 

побарувања по кредити, по основ на сопствени средс-

тва дадени на депо, по основ на недвижности и опрема 

надвор од употреба, по основ на вонбилансни побару-

вања од нерезиденти. 

Член 5 

Во образецот Биланс на успехот билансната пози-

ција под реден број 1 приходи од камата вклучува при-

ходи од каматата по основ на парични средства и па-

рични еквиваленти, по основ на вложувања во долж-

нички хартии од вредност кои може да се користат за 

рефинансирање во Народна банка на Република Маке-

донија, по основ на вложувања во должнички хартии 

од вредност,  по основ на дадени кредити на и побару-

вања од банки, по основ на кредити на и побарувања од 

други коминтенти, по основ на финансиските инстру-

менти вклучени во позицијата останати средства/поба-

рувања и исправка на вредноста на приходот од кама-

та, на нето основа.  

Билансната позиција под реден број 2 расходи за 

камата вклучува расходи за камата од обврски по 

трансакциски сметки, од обврски по депозити по виду-

вање и орочени депозити, од обврски по кредити, од 

обврските по издадени должнички хартии од вредност, 

од субординирани обврски и по основ на финансиските 

инструменти вклучени во позицијата останати обврски. 

Билансната позиција под реден број 3 приходи од 

провизии и надомести вклучува провизии за гаранции, 

за администрирање на заеми во име на други заемодав-

ци, за трансакции со хартии од вредност во име на тре-

ти лица, провизии и приходи во врска со платниот про-

мет, провизии за администрирање сметки, провизии за 

чување и администрирање хартии од вредност, прови-

зии за девизни трансакции, провизии за брокерски ус-

луги. 

Билансната позиција под реден број 4 расходи за 

провизии и надомести вклучува трошоци за услуги из-

вршени од трети лица односно провизии за гаранции, 

за администрирање на заеми, за трансакции со хартии 

од вредност во име на трети лица, провизии и расходи 

во врска со платниот промет, провизии за администри-

рање сметки, провизии за чување и администрирање 

хартии од вредност, провизии за девизни трансакции, 

провизии за брокерски услуги. 

Билансната позиција под реден број 5 приходи од 

вложувања во придружени друштва, подружници и за-

еднички вложувања вклучува приходи од вложувања 

во придружени друштва, подружници и заеднички вло-

жувања.  

Билансните позиции под реден број 6 нето добивка 

од трансакции со хартии од вредност и реден број 7 не-

то загуба од трансакции со хартии од вредност вклучу-

ваат нето добивка односно нето загуба за финансиската 

година од трансакции со должнички хартии од вред-

ност чувани за тргување, од трансакции со должнички 

хартии од вредност расположливи за продажба, од 

трансакции со деривати чувани за тргување, од транс-
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акции со сопственичките хартии од вредност, од транс-

акции со обврски за тргување, од трансакции со финан-

сиски средства и со финансиски обврски по објективна 

вредност преку билансот на успех определени како та-

кви при почетното признавање, приходи од дивиденда 

од портфолио за тргување, приходи од камата од вло-

жувањата во хартии од вредност, чувани за тргување, 

расходи за камата од финансиски обврски чувани за тр-

гување и реализираните и нереализираните добивки и 

загуби.  

Билансните позиции под реден број 8 нето добивка 

од курсни разлики и реден број 9 нето загуба од курсни 

разлики вклучуваат нето добивка односно нето загуба 

од курсни разлики за финансиската година и реализи-

раните и нереализираните добивки и загуби. 

Билансната позиција под реден број 10 останати 

приходи од дејноста вклучува приходи од кирии, при-

ходи од минати години, приходи врз основа на судски 

тужби, наплатени претходно отпишани побарувања, 

капитална добивка од продажба на недвижности и 

опрема, капитална добивка од продажба на нематери-

јални средства, капитална добивка за преземени средс-

тва врз основа на ненаплатени побарувања, капитална 

добивка од продажба на нетековни средства кои се чу-

ваат за продажба и група за отуѓување. 

Билансната позиција под реден број 11 трошоци за 

вработените вклучува трошоците за плати; трошоците 

за даноци и придонеси за задолжително социјално оси-

гурување и останатите користи за вработените кои 

вклучуваат трошоци за привремени вработувања, не-

монетарни користи, удели во добивката и награди, тро-

шоци за платени отсуства, користи за вработените по 

престанок на вработувањето, користи за вработените 

поради престанок на вработувањето. 

Билансната позиција под реден број 12 амортизаци-

ја на материјалните и нематеријалните средства го 

вклучува износот на трошокот за амортизација на ма-

теријалните и нематеријалните средства. 

Билансната позиција под реден број 13 исправка на 

вредност на материјалните и нематеријалните средства 

вклучува исправка на вредноста (загуби поради оште-

тување) на материјалните средства и на нематеријални-

те средства на нето основа, исправка на вредноста (за-

губи поради оштетување) на имотот даден под закуп и 

на нетековните средства кои се чуваат за продажба на 

нето основа, исправката на вредноста (загуби поради 

оштетување) на преземените средства врз основа на на-

неплатени побарувања, исправката на вредноста (загу-

би поради оштетување) на гудвил. 

Билансната позиција под реден број 14 исправка на 

вредност, посебна резерва и резервирања вклучува ис-

правка на вредноста (загуби поради оштетување) на 

кредитите и пласманите на нето основа, исправката на 

вредноста (загуби поради оштетување) на вложувањата 

во хартии од вредност расположиви за продажба и хар-

тии од вредност кои се чуваат до достасување на нето 

основа, исправката на вредноста (загуби поради оште-

тување) на побарувањата од камата, исправката на 

вредноста (загуби поради оштетување) на побарувања-

та од провизии и надомести, исправка на вредноста (за-

губи поради оштетување) на други побарувања, посеб-

на резерва за вонбилансна кредитна изложеност и оста-

нати резервирања кои вклучуваат резервирања за по-

тенцијални обврски врз основа на судски спорови, ре-

зервирања за пензиски и за други користи за вработе-

ните, резервирања за неповолни договори. 

Билансната позиција под реден број 15 расходи од 

вложувања во придружени друштва, подружници и за-

еднички вложувања вклучува расходи по основ на вло-

жувања во придружени друштва, подружници и заед-

нички вложувања.  

Билансната позиција под реден број 16 останати 

расходи од дејноста вклучува материјални трошоци, 

трошоци за услуги, трошоци за службени патувања, 

трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда, 

трошоци за лиценцирање, премии за осигурување на 

депозити, премии за осигурување на вработените, тро-

шоци за минати години, трошоци за кирии, трошоци за 

парични казни, такси и судски решенија, загуба од про-

дажба на недвижности и опрема, загуба од продажба 

на нематеријални средства, загуба од продажба  презе-

мени средства врз основа на ненаплатени побарувања, 

загуба од продажба на нетековни средства кои се чува-

ат за продажба и група за отуѓување. 

Билансната позиција под реден број 23 данок од до-

бивка го вклучува данокот од добивка за финансиската 

година. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на годишната сметка за банки и други финансиски 

институции („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 4/10). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.12-6227/3  

30 април 2014 година Министер за финансии, 

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

2441. 

Врз основа на член 27 став (9) и член 190 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 

13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вред-

ност на Република Македонија на седницата одржана 

на ден 19.5.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНAТA НA 

БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА  

ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржинaтa нa бара-

њето за одобрување на приватна понуда на хартии од 

вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007, бр.8/2007 

и бр.4/2012) во член 2 став (1) зборот: „писмен“ се 

брише. 

 

Член 2 

Во член 2 се додава нов став (4) кој гласи: 

„(4) Барањето и документацијата што ја изготвува 

подносителот на барањето може до Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија да се подне-

се во електронска форма потпишано со квалификуван 

дигитален сертификат.“. 

 

Член 3 

Во член 3 став (2) се додава нова реченица, која 

гласи: „Доколку образецот се поднесува во електрон-

ска форма потпишан со квалификуван дигитален сер-

тификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“. 

 

Член 4 

Во член 3 по став (6) се додава нов став (7) кој 

гласи: 

„(7) При приватна понуда за запишување и уплаќа-

ње на хартии од вредност во случај на заем што се 

трансформира во влог во друштвото во постапка на 

зголемување на основната главнина на друштвото кога 

заемот е даден од страна на единствениот акционер на 

друштвото, до Комисијата се доставуваат следните до-

кументи:  

- договор за заем даден исклучиво од единствениот 

акционер на издавачот; 

- договор за трансформација на заем во влог во 

друштвото во постапка на зголемување на основната 

главнина; 

- одлука за трансформација на заем во влог во 

друштвото во постапката за зголемување на основната 

главнина на друштвото; 

- извештај од овластен проценител за проценка на 

заемот што се транформира во влог во друштвото во 

постапката на зголемување на основната главнина; 

- изјава од одговорното лице на издавачот заверена 

кај нотар која ги содржи податоците пропишани со 

Образецот И-ОЛ-И „Изјава од одговорното лице на из-

давачот“ кој е составен дел на овој правилник; 

- изјава од единствениот акционер на издавачот за-

верена кај нотар која ги содржи податоците пропишани 

со Образецот И-ОЛ-ЕАИ „Изјава од одговорното лице 

на единствениот акционер на издавачот„ – за правно 

лице односно со Образецот И-ФЛ-ЕАИ „Изјава од 

единствениот акционер на издавачот – физичко лице„ – 

за физичко лице. 

 

Член 5 

Во Образецот БПП во делот IV – Други информа-

ции во врска со емисијата на хартии од вредност/про-

дажбата на сопствени акции, точка 15 по „ХВ„ се дода-

ваат зборовите: „ податоци за заемот/ите што се тран-

сформира/ат во влог дадени од единствениот акционер, 

износ на обврските на издавачот по основ на зае-

мот/ите што се трансформира/ат во влог според смет-

ководствената евиденција на издавачот на денот на 

поднесување на барањето, податоци за овластениот 

проценител кој извршил проценка на побараувањата на 

единствениот акционер односно на обврските на изда-

вачот по основ на заемот/ите што се трансформира/ат 

во влог, вредност на заемите што се трансформираат во 

влог според Извештајот на овластениот проценител„.  

 

Член 6 

Во Образец БПП во делот VII, на крајот на текстот 

се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигита-

лен сертификат“. 

 

Член 7 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржинaтa нa барањето за одобрува-

ње на приватна понуда на хартии од вредност. 

 

Член 8 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во  “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-160/4 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 



27 мај 2014  Бр. 84 - Стр. 17 

 
 



 Стр. 18 - Бр. 84                                                                                            27 мај 2014 
 



27 мај 2014  Бр. 84 - Стр. 19 

 
 

 
 

 

 



 Стр. 20 - Бр. 84                                                                                            27 мај 2014 
 

2442. 
Врз основа на член 184-б став (2) и член 190 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 

135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македонија на седницата од-

ржана на ден 19.5.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ ВО РЕГИСТА-

РОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ КОИ ДАВААТ 

МИСЛЕЊЕ ВО ПОСТАПКА НА ОДОБРУВАЊЕ  

НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината, начинот на водење 

и постапката за запишување на овластените ревизори 

во регистарот на овластени ревизори кои даваат мисле-

ње во постапка на одобрување на зделка со заинтереси-

рана страна (Службен весник на РМ бр.67/2013) во 

член 2 став (2) зборовите: 

„-број и датум на уверението за ревизор“ и 

„-дадени мислења во постапка на одобрување на 

зделка со заинтересирана страна на други акционерски 

друштва“ се бришат. 

 

Член 2 

Во член 3 став (1) по зборовите: „во писмена 

форма“ се додаваат зборовите: „или во електронска 

форма потпишано со квалификуван дигитален серти-

фикат“. 

 

Член 3 

Во член 3 став (2) зборовите: 

„- уверение за ревизор“се бришат. 

 

Член 4 

Во член 3 се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Документацијата која се доставува во прилог 

кон барањето за запишување во Регистарот на овласте-

ни ревизори кои даваат мислење во постапка на одоб-

рување на зделка со заинтересирана страна, треба да 

биде доставена во оригинал или нотарски заверен пре-

пис на оригиналот, а доколку подносителот на барање-

то располага со документација во електронска форма 

потпишана со квалификуван дигитален сертификат, 

може до Комисијата да ја достави истата во електрон-

ска форма.“ 

Ставот (3) станува став (4). 

 

Член 5 

Во член 10 се додава реченицата: „Доколку извес-

тувањето е во електронска форма потпишано со квали-

фикуван дигитален сертификат, не е потребно истото 

да се доставува до Комисијата во писмена форма.“ 

 

Член 6 

Во Прилог 1, образецот „Барање за запишување во 

Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење 

во постапка на одобрување на зделка со заинтересира-

на страна (Образец БЗРОР-1)“ се заменува со нов обра-

зец даден во прилог на овој Правилник. 

 

Член 7 

Во Прилог 2, образецот за содржината и начинот на 

водење на регистарот на овластени ревизори кои дава-

ат мислење во постапка на одобрување на зделка со за-

интересирана страна се заменува со нов образец даден 

во прилог на  овој Правилник. 

 

Член 8 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за содржината, начинот на водење и постапката за 

запишување на овластените ревизори во регистарот на 

овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на 

одобрување на зделка со заинтересирана страна. 

 

Член 9 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 

Македонија”. 
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2443. 
Врз основа на член 184-а став (3) и член 190 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 

135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македонија, на седницата 

одржана на ден 19.5.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОДЕТАЛНО ПРОПИШУВАЊЕ 

НА УСЛОВИТЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА 

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР КОЈ ДАВА МИСЛЕЊА ВО 

ПОСТАПКА  ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО  

ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА 

 

Член 1 

Во Правилникот за подетално пропишување на ус-

ловите и потребната документација за исполнување на 

условите за овластен ревизор кој дава мислења во по-

стапка за одобрување на зделка со заинтересирана 

страна (Службен весник на РМ бр.67/2013) во член 2 

став (1) точка 3 по зборовите: „писмен документ“ се 

додаваат зборовите: „или документ во електронска 

форма потпишан со квалификуван дигитален сертифи-

кат“. 

 

Член 2 

Во член 3 по став (2) се додава нов став (3), кој 

гласи: 

„(3) Изјавата од став (2) на овој член може да се 

поднесе во електронска форма потпишана со квалифи-

куван дигитален сертификат и во тој случај не е пот-

ребно истата да се завери на нотар.“ 

Ставот (3) станува став (4). 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за подетално пропишување на условите и потреб-

ната документација за исполнување на условите за ов-

ластен ревизор кој дава мислења во постапка за одоб-

рување на зделка со заинтересирана страна. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-331/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2444. 

Врз основа на член 153 став (4), член 167 став (1) а) 

и член 190 од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 95/05, 

25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-

нија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РО-

КОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА 

ИЗЗЕМАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 

НА ГОДИШЕН, ПОЛУГОДИШЕН, ТРИМЕСЕЧЕН 

И ТЕКОВЕН ИЗВЕШТАЈ ПО БАРАЊЕ НА АКЦИ-

ОНЕР ИЛИ ДРУГО  ЗАИНТЕРЕСИРАНО  ЛИЦЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината, начинот и роковите 

за поднесување на барање за изземање од обврската за 

доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и 

тековен извештај по барање на акционер или друго за-

интересирано лице („Службен весник на РМ“ бр. 

41/2008) во насловот и секаде во текстот зборот: „три-

месечен“ се брише. 

 

Член 2 

Во член 2 по зборовите: „писмено барање“ се дода-

ваат зборовите: „или со барање во електронска форма 

потпишано со квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 3 

Во Прилог 1 од овој Правилник во образецот по 

зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно ква-

лификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за содржината, начинот и роковите за поднесување 

на барање за изземање од обврската за доставување на 

годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај 

по барање на акционер или друго заинтересирано лице. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
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2445. 

Врз основа на член 153 став (4), член 167 став (1) а) 

и член 190 од Законот за хартии од вредност (“Служ-

бен весник на Република Македонија” број 95/05, 

25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-

нија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТО НА ЗA-

ПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО 

ДРУШТВО, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, 

АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП 

НА ЈАВНОСТА ДО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИО-

НЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА  

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и времето на зaпишува-

ње и бришење на акционерско друштво, содржина и 

начин на водење, ажурирање на податоците и пристап 

на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со 

посебни обврски за известување („Службен весник на 

РМ“ бр.6/2007, бр.31/2011 и бр.76/2013) се додава нов 

член 17-а кој гласи: 

„член 17-а 

Доколку известувањата и документацијата што се 

доставуваат до Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија согласно овој Правилник се во 

електронска форма потпишани со квалификуван диги-

тален сертификат, не е потребно истите да се доставу-

ваат и во писмена форма.“ 

 

Член 2 

Во Прилог 1 од овој Правилник во образецот за 

формата и содржината на известувањето од страна на 

депозитар за хартии од вредност до Комисијата за хар-

тии од вредност во врска со регистарот на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување, зборо-

вите: „печат, име и презиме, и потпис“, се заменуваат 

со зборовите: „име и презиме и потпис и печат односно 

име и презиме и квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 3 

Во Прилог 2 од овој Правилник во образецот за 

формата и содржината на известувањето од страна на 

берза на хартии од вредност до Комисијата за хартии 

од вредност во врска со регистарот на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување, зборо-

вите: „печат, име и презиме, и потпис“, се заменуваат 

со зборовите: „име и презиме и потпис и печат односно 

име и презиме и квалификуван дигитален сертификат“. 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и времето на зaпишување и бришење на 

акционерско друштво, содржина и начин на водење, 

ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Ре-

гистарот на акционерски друштва со посебни обврски 

за известување. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-333/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мaj 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

2446. 

Врз основа на член 27 став (5) и став (9) 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, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македонија, на седницата 

одржана на ден 19.5.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЗАПИШАНИ И ПЛАТЕНИ 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД ПРИВАТНА ПОНУДА 

И НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ  ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на извес-

тувањето за запишани и платени хартии од вредност од 

приватна понуда и на известувањето за реализација на 

приватна понуда на хартии од вредност  („Службен 

весник на РМ“ бр.110/2006) во член 2 се додаваат два 

нови става (3) и (4) кои гласат: 

„(3) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Ко-

мисијата за хартии од вредност може да се поднесе во 

електронска форма потпишано со квалификуван диги-

тален сертификат. 

(4) Доколку известувањето се поднесува во елек-

тронска форма потпишано со квалификуван дигитален 

сертификат, не е потребно да содржи печат на издава-

чот.“ 

 

Член 2 

Во член 5 се додаваат два нови става (4) и (5) кои 

гласат: 

„(4) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Ко-

мисијата за хартии од вредност може да се поднесе во 

електронска форма потпишано со квалификуван диги-

тален сертификат. 
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(5) Доколку известувањето се поднесува во елек-

тронска форма потпишано со квалификуван дигитален 

сертификат, не е потребно да содржи печат на издава-

чот.“ 

 

Член 3 

Во Прилог 1 во образецот „Известување за запиша-

ни и платени хартии од вредност од приватна понуда“ 

по зборовите „печат и потпис“, како и по зборот „пот-

пис“ се додаваат зборовите „односно квалификуван ди-

гитален сертификат“. 

 

Член 4 

Во Прилог 2 во образецот И-ПП „Известување за 

реализација на приватна понуда на хартии од вред-

ност“ по зборовите „печат и потпис“, како и по зборот 

„потпис“ се додаваат зборовите „односно квалифику-

ван дигитален сертификат“. 

 

Член 5 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на известувањето за запи-

шани и платени хартии од вредност од приватна пону-

да и на известувањето за реализација на приватна по-

нуда на хартии од вредност. 

 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр. 03-334/4           Комисија за хартии од вредност  

19 мај 2014 година          на Република Македонија 

    Скопје                             Претседател,  

                               м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2447. 

Врз основа на член 27 став (9) и член 190 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 

13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вред-

ност на Република Македонија, на седницата одржана 

на ден 19.5.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

СООПШТЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ  НА ПРИВАТНА  ПОНУДА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на сооп-

штението за издавање на хартии од вредност по пат на 

приватна понуда („Службен весник на РМ“ бр. 

110/2006) во член 3 се додаваат два нови става (3) и (4) 

кои гласат: 

„(3) Соопштението од став 1 и 2 на овој член до Ко-

мисијата за хартии од вредност може да се поднесе во 

електронска форма потпишано со квалификуван диги-

тален сертификат. 

(4) Доколку соопштението се поднесува во елек-

тронска форма потпишано со квалификуван дигитален 

сертификат, не е потребно да содржи печат на издава-

чот.“ 

 

Член 2 

Во образецот С-ПП по зборовите „печат и потпис“, 

како и по зборот „потпис“ се додаваат зборовите „од-

носно квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правил-

никот за формата и содржината на соопштението за 

издавање на хартии од вредност по пат на приватна 

понуда. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-335/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мaj 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2448. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 

16/2011,  136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 

11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба 

на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен 

весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), по-

стапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки 

Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за опре-

делување на продажна цена на природен гас за тари-

фни потрошувачи приклучени на системот за дистри-

буција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец мај 

2014 година, на седницата одржана на 22 мај 2014 го-

дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 

ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-

ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-

ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА  

МЕСЕЦ МАЈ 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-

гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-

вување со системот за дистрибуција на природен гас и 

снабдување со природен гас на тарифните потрошува-

чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-

ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 

мај 2014 година, се утврдува да изнесува 27,2803 

ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 

на овој член, содржани се: 

2.1. Трошоци за набавка на природниот гас за месец 

мај 2014 година, во износ од 22,6344 ден/nm3 и цена за 

услугата снабдување на тарифните потрошувачи 

непосредно приклучени на системот за пренос на при-

роден гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со Од-

луката за определување продажна цена на природен гас 

за месец мај 2014 година  („Службен весник на РМ” бр. 

80/14); 

2.2. Цената за услугата пренос и управување со сис-

темот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 

ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-

дажна цена на природен гас за месец мај 2014 година 

(„Службен весник на РМ” бр. 80/14); 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција 

на природен гас, управување со системот за дистрибу-

ција на природен гас и снабдување со природен гас на 

тарифните потрошувачи приклучени на системот за 

дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 

ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на тари-

фа за вршење на дејноста дистрибуција на природен 

гас и снабдување со природен гас на тарифните потро-

шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 

природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е 

пресметена без данок на додадена вредност. 

 

Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување. 

 

Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.                              

 

УП1 Бр. 08-84/14  

22 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

2449. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 

2 став 2 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуоп-

штиска соработка („Службен весник на РМ” бр. 79/09), 

Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработ-

ка на општина Сопиште бр. 07-408/1 од 27.1.2014 годи-

на и Одлука за воспоставување на меѓуопштинска со-

работка на Кисела Вода бр. 07-9/12 од 24.1.2014 го-

дина, се склучува следниот 

 

Д О Г О В О Р  

ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 

Склучен на ден 10.4.2014 година, помеѓу: 

1. Општина Кисела Вода, претставувана од Градо-

началникот Билјана Беличанец-Алексиќ од една страна 

како давател на услугата (во понатамошниот текст на 

договорот давател) и  

2. Општина Сопиште, претставувана од Градона-

чалникот Стефче Трпковски од друга страна како ко-

рисник на услугата (во понатамошниот текст на дого-

ворот корисник). 

 

Предмет на договорот 

 

Член 1 

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓу-

општинска соработка помеѓу двете договорни општини 

за вршење на услуга во делот на градежната инспекци-

ја од страна на општина Кисела Вода во корист на оп-

штина Сопиште. 

 

Член 2 

Двете договорни страни се договорија работите и 

работните задачи што ги извршува градежниот инспек-

тор во општина Кисела Вода да ги извршува и во име и 

за сметка на општина Сопиште. 

 

Вредност на договорот 

 

Член 3 

Договорните страни се согласни надоместокот за 

извршената услуга да изнесува 2.000 денари месечно 

кои општина Сопиште како корисник на услугата ќе ги 

исплаќа на сметка на општина Кисела Вода како дава-

тел на услугата. 

 

Рок, место и начин на извршување 

 

Член 4 

Извршувањето на услугата ќе се врши по потпишу-

вањето на договорот во период од 1 (една) години. 

Извршувањето на услугите мора да бидат во рамки-

те на законските прописи, професионално, ефикасно, 

уредно, навремено. 
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Член 5 

Со овој договор градежниот инспектор вработен во 

општина Кисела Вода за извршување на работите што 

се предмет на овој договор во општина Сопиште ќе ги 

користи опремата и објектите на двете општини. 

 

Права и обврски на договорните страни 

 

Член 6 

Градежниот инспектор за својата работа во општи-

на Сопиште непосредно му одговара на Градоначални-

кот на општина Сопиште. 

 

Член 7 

Општина Сопиште како корисник на услугата се 

обврзува навремено да ја достави документацијата за 

извршување на градежната инспекција. 

Корисникот на услугата има право во секое време 

да се информира и да врши увид во документацијата со 

која се води целокупната постапка. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 8 

Овој договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-

вање на една од страните во рок од 30 дена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и 

ќе се применуваат одредбите од Законот за облигацио-

ни односи. 

 

Член 9 

Измени и дополнувања на одредбите на овој дого-

вор ќе се вршат со Анекс кон овој договор. 

 

Член 10 

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу 

договорните страни, доколку спорот не се разреши 

спогдбено, ќе се решава пред надлежениот суд Скопје 2. 

 

Член 11 

Овој договор е составен во 6 (шест) еднакви приме-

роци од кои 2 (два ) се за давателот на услугата, 2 (два) 

за корисникот на услугата, 1 (еден) за објавување во 

„Службен весник на РМ” и 1 (еден) за Министерство за 

локална самоуправа. 

 

Член 12 

Овој договор влегува во сила со денот на потпишу-

вањето од страна на двете договорни страни.  

 

Општина Кисела Вода Општина Сопиште 

Градоначалник, Градоначалник, 

Билјана Беличанец-Алексиќ, с.р. Стефче Трпковски, с.р. 
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