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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
104.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АЛИЈАНСАТА НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ
I
Г. Дарко Костадиновски се отповикува од должноста пратеник на Република Македонија во Алијансата на
цивилизациите на Обединетите нации.

ните таблици на возилата, како и начинот и постапката
на нивно издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/16 и 168/16), во член 10 ставот (1) се
менува и гласи:
„(1) Пробните таблици за моторни и приклучни
возила се изработени од хартија со дебелина од 0,3
до 0,5 мм, во бела боја на која со црни букви и броеви е испишано: вертикално испишани букви „П“ и
„Р“, непроменлива буквена ознака „PR“, регистарски број составен од четири броеви, и тоа од 0001
до 9999 и променлива ознака составена од една буква – на латиница и еден број, и тоа: од буква „А“ до
буква „Z“ и број од 0 до 9, која последователно се
менува по завршување на бројот 9, како и по завршување на секоја серија од регистарскиот број сос-

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

тавен од четири броеви, и тоа: од 0001 до 9999, со

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.

ливата буквена ознака „PR“ и регистарскиот број

Указ број 59
12 јануари 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
105.
Врз основа на член 27 став (1) алинеја 6 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“
бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ НА ВОЗИЛАТА, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на проб-

нова променлива ознака составена од буквата „B“ и
последователно до буквата „Z“. Помеѓу непроменсоставен од четири броеви поставен е натпис
„ПРОБА“ вертикално испишан на налепница со пет
жолти и пет црвени полиња. На горната, долната,
левата и десната страна на регистарската таблица
поставена е права црна линија со стандарден радиус на аглите (R 12).“
Член 2
Образецот бр. 41 се заменува со нов образец бр. 41,
кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува
90 дена од денот на влегувањето во сила на овој
правилник.
Бр. 13.1.1-1950/1

Министер

10 јануари 2018 година

за внатрешни работи,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

16 јануари 2018
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

(2) Евиденцијата на Комисијата за одлучување по
прекршок при Царинската управа при водењето на

106.
Врз основа на член 10-а, став (7) од Законот за
Царинската управа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09,
105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14,

прекршочна постапка ги содржи следните податоци и
тоа:
1) Податоци за барањето за поведување на прекршочна постапка:

33/15, 61/15, 129/15 и 23/16), министерот за финан-

- реден број;

сии донесе

- ПРК број и датум (автоматски креирани од aпликацијата на денот на прием и евидентирање на барањето
ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СТОРИТЕЛИТЕ НА ПРЕКРШОК, ЗА ВИДОТ НА
ИЗРЕЧЕНИТЕ САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ
ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за сторителите на прекршок, за видот
на изречените санкции и донесените одлуки во прекр-

за поведување на прекршочна постапка во апликацијата);
- број и датум на барањето за поведување на прекршочна постапка;
- подносител на барањето за поведување на прекршочна постапка;
- вид на прекршокот;
- правна квалификација на прекршокот;
- вид и количина на предмет на прекршок (ако прекршокот е поврзан со стока);

шочна постапка.

- датум на сторување на прекршокот и
Член 2
Евиденцијата за сторителите на прекршок, за видот

- датум на настапување на застареност за водење на
прекршочна постапка,

на изречените санкции и донесените одлуки во прекр-

2) Податоци за сторителот на прекршокот:

шочна постапка се води во електронска форма преку ко-

- име и презиме или назив на сторителот;

ристење на автоматизиран компјутерски систем за упра-

- адреса/седиште на сторителот и

вување со предмети (еДМС) – aпликација за евиденти-

- ЕМБГ/ЕДБ на сторителот (за странец се запишува

рање на мандатни казни и водење на прекршочна постапка.

број на патна исправа),
3) Одлука на прекршочниот орган:

Член 3
(1) Апликацијата од член 2 на овој правилник се состои од два дела и тоа:
1) Евиденција на Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа при водењето на прекршочна постапка и
2) Евиденција на организационите единици на Царинската управа за изречените мандатни казни.

- број и датум;
- вид на одлука: отфрла барање, прекин или запирање на постапка, или утврдува прекршочна одговорност
на сторителот;
- изречена прекршочна санкција (глоба или опомена) при утврдена прекршочна одговорност на сторителот;
- износ на глоба;

16 јануари 2018

Бр. 10 - Стр. 5

- изречена прекршочна мерка (одземање на предмет

- датум на известување до Агенцијата за управува-

на прекршок или наплата на противвредност на стока

ње со одземен имот за натамошно постапување со пред-

или привремена забрана за вршење на дејност или про-

метот на прекршок и

фесија);

6) Податоци за архивирање на предмет/забелешки:

- трошоци на постапката и

- датум на правосилност;

- датум на достава на одлуката до сторителот,

- датум на архивирање на прекршочен предмет;

4) Постапка по правни лекови:

- име и презиме на надлежен член на прекршочен

a) Постапка по жалба пред Државна комисија за од-

орган на Царинската управа и

лучување во втор степен во областа на инспекцискиот

- забелешки.

надзор и прекршочната постапка (во понатамошниот

(3) Евиденцијата на организационите единици на

текст:Државна комисија):
- датум на предавање на списи по жалба до Државна комисија;
- број и датум на одлука на Државна комисија;
- вид на одлука (жалба уважена, одбиена, отфрлена,
мериторна одлука или запирање на постапка) и
- датум на прием на одлуката на Државната комисија во Царинската управа,
б) Постапка по тужба пред Управен суд:
- датум на предавање на списи на предмет по тужба
до Управен суд;
- број и датум на одлука на Управен суд;
- вид на одлука (тужба уважена, одбиена, отфрлена,
мериторна одлука или запирање на постапка) и
- датум на прием на одлуката на Управниот суд во
Царинската управа,
в) Постапка по жалба пред Виш управен суд:
- датум на предавање на списи на предмет по жалба
до Виш управен суд;
- број и датум на одлука на Виш управен суд;
- вид на одлука (потврдува, поништува и мериторно
одлучува) и
- датум на прием на одлуката на Вишиот управен
суд во Царинска управа,

Царинската управа за изречените мандатни казни ги
содржи следните податоци:
1) Податоци за забрзана прекршочна постапка:
- реден број;
- број и датум на записник за прекршок;
- организациона единица на Царинската управа;
- правна квалификација на прекршокот и
- вид на платен налог (мандатен или прекршочен),
2) Податоци за сторителот на прекршокот:
- име и презиме или назив на сторителот;
- адеса/седиште на сторителот и
- ЕМБГ/ЕДБ на сторителот (за странец се запишува
број на патна исправа) и
3) Постапка за извршување:
- број и датум на платен налог;
- износ на глоба (во евра);
- рок за доброволно плаќање на глоба;
- наплата на глоба (да/не);
- датум на известување до Управа за јавни приходи
за присилна наплата на глоба (при мандатен платен налог) и
- датум на поднесено барање за поведување на прекршочна постапка (при прекршочен платен налог).

5) Постапка за извршување:
- датум на извршност;
- наплата на глоба (да/не);
- датум на известување до Управа за јавни приходи
за присилна наплата на глоба и

Член 4
Податоците во евиденцијата од член 3 став (2) на
овој правилник ги евидентира Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа, а податоците
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16 јануари 2018

во евиденцијата од член 3 став (3) на овој правилник ги

РЕШЕНИЕ

евидентира организационата единица на Царинската управа која ја изрекла мандатната казна, не по-

1. Се дава согласност за именување на Василка Ни-

доцна од десет дена од денот на добивањето на по-

коловска за раководител на Одделот за работа со хар-

датоците.

тии од вредност на ТТК Банка АД Скопје.
2. Согласноста за именување на Василка НиколовЧлен 5

ска за раководител на Одделот за работа со хартии од

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

вредност на ТТК Банка АД Скопје се дава за период од

престанува да важи Правилникот за начинот на водење

4 (четири) години сметано од 1.1.2018 до 31.12.2021 го-

на единствена евиденција на прекршоците, изречените

дина согласно Одлуката на Управен одбор на ТТК Бан-

санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка

ка АД Скопје за именување на раководител на Одделот

(„Службен

за работа со хартии од вредност бр.04-10360/1 од

весник

на

Република

Македонија“

бр.64/11).

2.11.2017 година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истеЧлен 6

кот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

денот на разрешување на Василка Николовска од

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република

функцијата раководител на Одделот за работа со

Македонија“.

хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на ра-

Бр. 20-178/1

ководител од страна на Комисијата за хартии од

9 јануари 2018 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Драган Тевдовски, с.р.

вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Република Македонија“.

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
107.

Бр. УП1 08-120
29 декември 2017 година

Врз основа на член 101 од Законот за хартии

135/2011,

бр.95/2005,
13/2013,

25/2007,

7/2008,

57/2010,

188/2013,

43/2014,

15/2015,

на Република Македонија

Скопје

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

од вредност („Службен весник на Република Македонија“

Комисија за хартии од вредност

_________
108.

154/2015, 192/2015 и 23/2016) постапувајќи по Ба-

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од

рањето бр.УП1 08-120 од 3.11.2017 година од стра-

вредност („Службен весник на Република Македонија“

на на ТТК Банка АД Скопје за давање согласност за

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,

именување на лицето Василка Николовска за рако-

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и

водител на Одделот за работа со хартии од вред-

23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ност на ТТК Банка АД Скопје, Комисијата за хар-

ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-

тии од вредност на Република Македонија на седни-

130 од 7.12.2017 година на седницата одржана на ден

цата одржана на ден 29.12.2017 година донесе

29.12.2017 година го донесе следното

16 јануари 2018
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РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР

109.
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 31 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014,

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на

154/2015 и 23/2016), постапувајќи по Барањето бр.03-

лицето Тони Костов од Скопје издадена со Решение

87/16 од 4.7.2016 година за издавање дозвола за понуда

бр.07-174/2 од 21.1.2008 година и обновена на ден

за преземање на Макпетрол АД Скопје, поднесено од
страна на Инвестброкер АД Скопје, во име и за сметка

10.1.2013 година со Решение бр.УП1 08-231 за период
на Балкан Петролеум Холдинг Лимитед, на ден
од пет години.

4.7.2016 година и дополнето на ден 9.8.2016 година, на

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Тони
Костов се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

ден 17.8.2016 година, како и на ден 2.9.2016 година, како и врз основа на Заклучокот на Комисијата бр. УП1
10-61 од 19.9.2016 година, на својата седница одржана
на 29.12.2017 година го донесе следното

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Тони
Костов престанува да важи и пред истекот на рокот ут-

РЕШЕНИЕ

врден во точка 2 на ова решение во случаите предвиде1. На Балкан Петролеум Холдинг Лимитед, не му се

ни со Закон.

издава дозвола за давање понуда за преземање на
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Макпетрол АД Скопје.
Република Македонија“.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Бр. УП1 08-130
29 декември 2017 година

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија

УП 1 бр. 10-5

Комисија за хартии од вредност

29 декември 2017 година
Скопје

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

Скопје

на Република Македонија
Претседател,

м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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