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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1384.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македо-

1385.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 26/2001, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 27/2014, 139/2014, 196/2015 и
142/2016) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.6.2017 година, донесе

нија, на седницата, одржана на 22.6.2017 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛ-

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017
ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА
И ФОНДАЦИИ

НИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година
(„Службен

весник

на

Република

Македонија“

бр.192/16, 32/17 и 73/17), во член 2 став 2 во табелата
во подмерката 1.10 по алинејата 2 се додава нова али-

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2017 година наменети за финансирање на
програмските активности на здруженија и фондации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/17).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

неја 3 која гласи:
„- По исклучок, за корисниците кои имаат засадени површини со праски и се корисници од подмерката 1.9 на оваа уредба и имаат остварено и
предадено производство во преработувачки капацитети за овошје во земјата или во странство, директно или преку еден регистриран откупувач по
откупна цена не повисока од 5 денари по килограм,
во период од 12 јуни 2017 година до 30 јуни 2017
година, висината на директните плаќања изнесува 6

Бр. 44-2896/1
Претседател на Владата
22 јуни 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1386.
Согласно член 15 став (1) од Законот за производи
за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13,
10/15, 129/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.6.2017 година, донесе

денари по килограм.“.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2895/1
22 јуни 2017 година

Претседател на Владата
на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД ЗА ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА DEGESCH - PLOCI/TRAKI
ИНСЕКТИЦИД И РОДЕНТИЦИД ЗА ОГРАНИЧЕНА
И КОНТРОЛИРАНА УПОТРЕБА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува производ за заштита на
растенијата DEGESCH - PLOCI/TRAKI инсектицид и
родентицид со активна материја Magnezium phosphide,
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во количина од две илјади сто и шеесет (2160) парчиња DEGESCH – PLOCI и сто триесет и две (132) парчиња на DEGESCH - TRAKI произведени од Detia
Degesh, Германија да се пласира на пазарот со увоз од
страна на ДППУ РАДОМАК увоз-извоз – ДОО Скопје,
за ограничена и контролирана употреба на Друштвото
за заштита на растенијата Станица за фито заштита –
ДООЕЛ – увоз – извоз Прилеп, поради непредвидлива
опасност што не може да се контролира со други производи за период од 120 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.

2. Согласноста за именување на Коста Костадиновски се давa за период од 2 (две) години од денот на донесување на ова Решение, согласно Одлуката на Собрание на акционери на Илирика Фунд Менаџмент АД
Скопје бр.02-68/11 од 30.4.2017 година и Одлуката на
Одборот на директори на Илирика Фунд Менаџмент
АД Скопје бр.02-71/4 од 8.5.2017 година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со
денот на разрешување на Коста Костадиновски од
функцијата извршен член на Одборот на директори
на Друштвото за управување со инвестициски фон-

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

дови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, со денот
на одземање на согласноста за именување на извршен член од страна на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија и во други слу-

Бр. 44-2727/1

Претседател на Владата

22 јуни 2017 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

чаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-88

Комисија за хартии од вредност

12 јуни 2017 година

на Република Македонија

Скопје

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

1387.

__________

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за

1388.

инвестициски фондови („Службен весник на Репуб-

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за ин-

лика Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011,

вестициски фондови („Службен весник на Република

188.2013, 145/2015 и 23/2016) постапувајќи по Ба-

Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188.2013,

рањето бр.УП1 08-88 од 12.5.2017 година од страна

145/2015 и 23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1

на Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје за давање

08-89 од 12.5.2017 година од страна на Илирика Фунд

согласност за именување на лицето Коста Костади-

Менаџмент АД Скопје за давање согласност за имену-

новски за извршен член на Одборот на директори

вање на лицето Јован Дојчиновски за извршен член на

на Друштвото за управување со инвестициски фон-

Одборот на директори на Друштвото за управување со

дови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, Коми-

инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД

сијата за хартии од вредност на Република Македо-

Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Републи-

нија на седницата одржана на ден 12.6.2017 година

ка Македонија на седницата одржана на ден 12.6.2017

донесе

година донесе
Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност за именување на Коста Коста-

1. Се дава согласност за именување на Јован Дојчи-

диновски за извршен член на Одборот на директoри

новски за извршен член на Одборот на директoри од-

односно главен извршен директор на Друштвото за уп-

носно извршен директор на Друштвото за управување

равување со инвестициски фондови Илирика Фунд Ме-

со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент

наџмент АД Скопје.

АД Скопје.
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2. Согласноста за именување на Јован Дојчиновски
се давa за период од 2 (две) години од денот на донесу-

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

вање на ова Решение, согласно Одлуката на Собрание
на акционери на Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје
бр.02-68/11 од 30.4.2017 година и Одлуката на Одборот
на директори на Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје

Број 01 УП 08-90
12 јуни 2017 година
Скопје

бр.02-71/5 од 8.5.2017 година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со
денот на разрешување на Јован Дојчиновски од функцијата извршен член на Одборот на директори на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, со денот на
одземање на согласноста за именување на извршен
член од страна на Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

1390.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-91 од
16.5.2017 година од страна на ТТК Банка АД Скопје за
давање согласност за именување на лицето Јосиф Костандиновски за раководител на Одделот за работа со
хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на
седницата одржана на ден 12.6.2017 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е

Бр. УП1 08-89

Комисија за хартии од вредност

12 јуни 2017 година

на Република Македонија

Скопје

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

1389.
Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за
инвестициони фондови („Службен весник на РМ“
бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и
23/2016) и Правилникот за формата и содржината на
барањето за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд („Службен весник на РМ“ бр.182
/2016), постапувајќи по барањето на Друштвото за
управување со инвестициски фондови Илирика
Фунд Менаџмент АД Скопје број 03-76 од 12.5.2017
година, на седницата одржана на ден 12.6.2017 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА согласност на одлуката број 02-58/12
од 30.4.2017 година за измени на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, донесена на Собранието на акционери на друштвото.

1. Се дава согласност за именување на Јосиф Костандиновски за раководител на Одделот за работа со
хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје.
2. Согласноста за именување на Јосиф Костандиновски за раководител на Одделот за работа со хартии
од вредност на ТТК Банка АД Скопје се дава за период
од 6 (шест) месеци сметано од 1.7.2017 до 31.12.2017
година согласно Одлуката на Управен одбор на ТТК
Банка АД Скопје за именување на раководител на Одделот за работа со хартии од вредност бр.04-4796/1 од
10.5.2017 година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со
денот на разрешување на Јосиф Костандиновски од
функцијата раководител на Одделот за работа со
хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на раководител од страна на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-91
12 јуни 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

22 јуни 2017
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1391.
Комисијата за хартии од вредност Република

Р Е Ш Е Н И Е

Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот

1. Се дава согласност за именување на Лазе Ка-

за инвестициони фондови („Службен весник на

мчев за извршен член на Одборот на директoри односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД

РМ“

бр.

12/2009,

67/2010,

24/2011,

188/2013,

145/2015 и 23/2016) и Правилникот за формата и
содржината на барањето за давање согласност на
статутот на инвестицискиот фонд („Службен весник на РМ“ бр.182 /2016), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски
фондови КД Фондови АД Скопје број 02-66/2 од
22.5.2017 година, на седницата одржана на ден
12.6.2017 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА согласност на одлуката број ОДУ
292/2017 од 28.4.2017 година за измени на Статутот на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
КД Фондови АД Скопје, донесена на Собранието на
акционери на друштвото.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување
со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје
да изготви пречистен текст на Статутот на друштвото.
3. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Број 01 УП 08-92

Комисија за хартии од вредност

12 јуни 2017 година

на Република Македонија

Скопје

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

1392.
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република
Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188.2013,
145/2015 и 23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1
08-93 од 22.5.2017 година од страна на КД Фондови
АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Лазе Камчев за извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски

Скопје.
2. Согласноста за именување на Лазе Камчев се
давa за период од 6 (шест) години од денот на донесување на ова Решение, согласно Одлуката на Собрание
на акционери на КД Фондови АД Скопје за отповикување и избор на членови на Одборот на директори на
друштвото донесена на ден 28.4.2017 година и Одлуката на Одборот на директори на КД Фондови АД Скопје
за избор на извршни директори бр.02-55/15 донесена
на ден 4.5.2017 година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со
денот на разрешување на Лазе Камчев од функцијата извршен член на Одборот на директори на
Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, со денот на одземање
на согласноста за именување на извршен член од
страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со
закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-93
12 јуни 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

1393.
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република
Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188.2013,
145/2015 и 23/2016) постапувајќи по Барањето
бр.УП1 08-94 од 22.5.2017 година од страна на КД
Фондови АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Маријан Николовски за извршен
член на Одборот на директори на Друштвото за уп-

тии од вредност на Република Македонија на седница-

равување со инвестициски фондови КД Фондови АД
Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден

та одржана на ден 12.6.2017 година донесе

12.6.2017 година донесе

фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хар-
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Р Е Ш Е Н И Е
1. Се дава согласност за именување на Маријан

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

Николовски за извршен член на Одборот на директoри односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД
Скопје.
2. Согласноста за именување на Маријан Николовски се давa за период од 6 (шест) години од денот на донесување на ова Решение, согласно Одлуката на Собрание на акционери на КД Фондови АД
Скопје за отповикување и избор на членови на Одборот на директори на друштвото донесена на ден
28.4.2017 година и Одлуката на Одборот на директори на КД Фондови АД Скопје за избор на извршни директори бр.02-55/15 донесена на ден
4.5.2017 година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред исте-

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Лазе Камчев издадена со
Решение бр.УП1 08-186 од 4.6.2012 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Лазе Камчев се обновува за период
од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Лазе Камчев престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во
случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

кот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со
денот на разрешување на Маријан Николовски од
функцијата извршен член на Одборот на директори
на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, со денот на одземање

Бр. УП1 08-95
12 јуни 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

на согласноста за именување на извршен член од
страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со
закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-94

Комисија за хартии од вредност

12 јуни 2017 година

на Република Македонија

Скопје

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

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1395.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на
јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА

__________
1394.

I

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013,

188/2013,

43/2014,

15/2015,

154/2015,

192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вред-

1. Еден јавен обвинител во Јавно обвинителство на
Република Македонија.
II
2. Виш јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Гостивар.

ност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-95 од 22.5.2017 година на седницата одржана на ден 12.6.2017 година го донесе
следното

III
3. Виш јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Битола.
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IV
4. Два јавни обвинители во Вишо јавно обвинителство Скопје.

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во
Вишото јавно обвинителство Скопје, потребно е како
посебен услов да имаат работно искуство од најмалку
пет години со потврдени резултати на правни работи

V
5. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје.

по положениот правосуден испит.
IV. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје ,

VI
6. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола.

Битола и Радовиш потребно е како посебен услов да
имаат работно искуство од најмалку три години
стаж како јавен обвинител со потврдени резултати
во работата.

VII
7. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш.

V. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција потребно е како посебен услов

VIII
8. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција-Скопје.

да имаат работно искуство од најмалку четири години
стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во
работата.
VI. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово како посебен ус-

IX
9. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово.
X

лов потребно е да имаат завршено Академија за судии
и јавни обвинители.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со

10. Седум јавни обвинители во Основното јавно об-

потребната документација, во оригинал или заверена

винителство за гонење на организиран криминал и ко-

фотокопија на нотар, уверение за државјанство и ле-

рупција-Скопје.

карско уверение (двете да не се постари од шест месе-

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен

ци од денот на нивното издавање), доказ за работен

условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за

стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-

јавно обвинителство („Службен весник на РМ“

тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-

број150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Службен весник на
РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:
I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во
Јавното обвинителство на Република Македонија,
потребно е како посебен услов да исполнуваат работно искуство од најмалку осум години со потврдени резултати во работата, по положениот право-

нал или заверено на нотар, да ги достават до Советот
на јавните обвинители на Република Македонија на ул.
кеј Димитар Влахов бр.4, V спрат во рок од 15 дена од
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Приемот на документи е секој работен ден од 08:30
до 16:00 часот
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

суден испит.
II. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на
Вишото јавно обвинителство Гостивар и Битола потребно е како посебен услов да имаат работно искуство
од најмалку пет години стаж како јавен обвинител, со
потврдени резултати во работата.

Бр. 08-153/1

Совет на јавните обвинители

20 јуни 2017 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
Петар Аневски, с.р.
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