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дена од регистрацијата на промените во акционерската 

книга која се води во депозитарот за хартии од вред-

ност до Комисијата за хартии од вредност да достави 

доказ дека е извршен упис на промените. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-101 Комисија за хартии од вредност 

 28 ноември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

5607. 

Врз основа на член 227 став 4 од Законот за хартии 

од вредност (,,Службен весник на Република Македо-

нија’’ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013, 188/2013 и 43/2014),  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија, на својата седница 

одржана на 31.10.2014 година, донесе 

 

Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИ-

КОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-

МЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

 

Член 1 

Во Тарифникот за утврдување на висината на надо-

местоците што ги наплатува Комисијата за хартии од 

вредност (,,Службен весник на Република Македони-

ја’’ бр. 169/2010, 94/2011, 174/2011 и 112/2012), во чле-

нот 1 во табелата ,,Вид на услуги согласно Законот за 

хартии од вредност’’, по точката под реден број 6 се 

додава нова точка под реден број 6-а која гласи: 

,, 

  Вид на услуги согласно 

Законот за хартии од 

вредност 

Висина на 

надоместок 

6-а Надоместок за разгледу-

вање и одлучување по 

барање за издавање на 

обврзници 

0,15% од обемот 

на емисијата, но 

не помалку од 

30.000 денари 

  “       

По точката под реден број 7 се додава нова точка 

под реден број 7-а која гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за хартии од вредност 

Висина на 

надоместок 

7-а Надоместок за разгледување 

и одлучување по барање за 

издавање на првата јавна 

понуда на хартии од вред-

ност или јавна понуда обја-

вена при преобразба на 

друштво со ограничена од-

говорност и друштво со ог-

раничена одговорност од 

едно лице во акционерско 

друштво 

5.000 денари 

  “ 
 
 По точката под реден број 8 се додава нова точка 

под реден број 8-а која гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за хартии од вредност 

Висина на 

надоместок 

8-а Надоместок за разгледување 

и одлучување по барање за 

издавање на дозвола за ра-

бота за менување на постој-

ниот обем на услуги од член 

94 од Законот за хартии од 

вредност 

10.000 денари 

  “         

 Точката под реден број 26 се менува и гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за хартии од вредност 

Висина на 

надоместок 

26 Надоместок за надзор на 

брокерските куќи, односно 

банките со дозвола за рабо-

та со хартии од вредност 

0,015%  од вкуп-

ниот промет со 

долгорочни хар-

тии од вредност 

што месечно го 

остваруваат бро-

керските куќи, 

посебните орга-

низациони еди-

ници  на овлас-

тените банки со 

дозвола за рабо-

тење добиена од 

Комисијата и  

подружинците 

на странските 

брокерски куќи 

кои имаат доби-

ено дозвола за 

работење од Ко-

мисијата 

  “ 

 Точката под реден број 27 се менува и гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за хартии од вредност 

Висина на  

надоместок 

27 Надоместок за надзор на 

друштвата за управување со  

инвестициски фондови и 

инвестициските фондови 

0,15%  од днев-

ната вредност на 

сите инвести-

циски фондови 

со кои управува 

друштвото 

пресметана сог-

ласно  Правил-

никот за утврду-

вање на нето 

вредност на 

имотот на отво-

рен и затворен 

инвестициски 

фонд и за 

пресметување 
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на нето вреднос-

та на имотот по 

удел или по ак-

ции во инвести-

цискиот фонд 

(,,Службен вес-

ник на Републи-

ка Македонија“ 

бр. 111/2009), а 

која се пресме-

тува за секој ден 

во годината во 

работни денови 

  “ 

Табелата ,,Вид на услуги согласно Законот за презе-

мање на акционерски друштва’’, се менува и гласи: 

,, 

 Вид на услуги согласно За-

конот за преземање на акци-

онерски друштва 

Висина на 

надоместок 

1 Надоместок за издавање 

дозвола за понуда за презе-

мање 

0,35% од вкуп-

ната цена на 

хартиите од 

вредност кои се 

предмет на пре-

земањето 

2 Надоместок за издавање на 

решение за утврдување на 

успешност на понудата за 

преземање 

50.000 денари 

3 Надоместок за извршена 

контрола во случај на стек-

нување на акции спротивно 

на овој закон по правосил-

ност на решението 

25.000 денари 

4 Надоместок за извршена 

контрола на понудата за 

преземање 

15.000 денари 

  “  

Во табелата ,,Други приходи“, по точката под реден 

број 2 се додава нова точка под реден број 3, која 

гласи: 

,, 

 
Други приходи 

Висина на 

надоместок 

3 Надоместок за упис во ре-

гистар на овластени реви-

зори 

10.000 денари 

  “ 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 

„(1) Надоместоците треба да бидат уплатени во це-

лост на денот на поднесување на барањето, на жиро-

сметка на Комисијата. 

 (2) По исклучок на став (1) од овој член надоместо-

ците за надзор на берзите и депозитарите од членот 1 

од овој тарифник се утврдуваат еднаш годишно  сог-

ласно формулите од ставовите (3) и (4) на овој член и 

се уплаќаат на 12 месечни рати во рок од 15 дена по ис-

текот на месецот за претходниот месец. 

(3) Месечниот надоместок за надзор на берзите се 

пресметува со примена на следнава формула: 

 

Вкупна пазарна капитализација на сите сегменти на па-

зарот на последниот ден на тргување во претходната 

година x 0,006% 

_____________________________________________ 

12 

 

(4) Месечниот надоместок за надзор на депозитари-

те се пресметува со примена на следнава формула: 

 

Вкупна номинална вредност на сите  запишани  долго-

рочни хартии од вредност во депозитарот на последни-

от ден на тргување во претходната година x 0,004% 

______________________________________________ 

12 

 

(5) Месечниот надоместок за надзор на брокерските 

куќи, односно банките со дозвола за работа со хартии 

од вредност се пресметува со примена на следнава 

формула: 

Вкупниот месечен промет со долгорочни хартии од 

вредност x 0,015%. 

(6)  Под промет се подразбира прометот остварен и 

при купување и при продавање на хартии од вредност 

односно се применува двојно пресметување. 

(7) Месечниот надоместок за надзор, брокерските 

куќи, односно банките со дозвола за работа со хартии 

од вредност го уплаќаат во рок од 15 дена по истекот 

на месецот за претходниот месец. 

(8) Месечниот надоместoк за надзор на друштвата 

за управување со  инвестициски фондови и инвести-

циските фондови се пресметува со примена на следна-

ва формула: 

 

Дневна вредност на имотот на фондовите x 0, 15% 

______________________________________________ 

365 

 

(9)  Месечниот надоместок за надзор на друштвата 

за управување со  инвестициски фондови и инвести-

циските фондови се пресметува со собирање на сите 

дневни пресметки во текот на календарскиот месец во 

кој се врши вреднувањето. 

(10) Месечниот надоместок за надзор, друштвата за 

управување со инвестициски фондови го уплаќаат во 

рок од 15 дена по истекот на месецот за претходниот 

месец. 

(11) Месечниот надоместoк за надзор на друштвата 

за инвестиционо советување се пресметува со примена 

на следнава формула: 

 

Вкупни месечни приходи на друштвото x 0,25% 

 

(12) Месечниот надоместок за надзор, друштвата за 

инвестиционо советување го уплаќаат во рок од 15 де-

на по истек на месецот за претходниот месец.“ 
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Член 3 
Одредбите од член 1 на овој тарифник кои се одне-

суваат на надоместокот за надзор на друштвата за уп-
равување со инвестициски фондови и инвестициските 
фондови и одредбите од член 2 ставови (8), (9) и (10) 
на овој тарифник кои се однесуваат на начинот на 
пресметка на надоместокот за надзор на друштвата за 
управување со инвестициски фондови и инвестициски-
те фондови ќе оттпочнат да се применуваат од 1 јануа-
ри 2015 година. 

 
Член 4 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по добивањето на сог-
ласност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 03-1809/1 Комисија за хартии од вредност 

 31октомври 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5608. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник на РМ“ бр.150/07), објавува  

 

О Г  Л  А  С 
за избор на 

         
I 

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Гевгелија. 

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-
вен  условите предвидени во член 44, 45 и член 46  од  
Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ 
број150/07) и Законот за измени и дополнување на За-
конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 
111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат за: 

I Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител 
на Основното јавно обвинителство Гевгелија  потребно 
е како посебен услов да имаат работно искуство од нај-
малку три години стаж како јавен обвинител со пот-
врдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (да не е постаро од шест месеци од де-
нот на неговото издавање), диплома или уверение за 
завршен Правен факултет и потврда за положен право-
суден испит во оригинал или заверено на нотар, Пот-
врда за работен стаж, да ги достават до Советот на јав-
ните 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 Маке-
донија“. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-
кој работен ден 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
 

 Совет на јавните обвинители 
Бр. 07-339/1 на Република Македонија, 

5 декември 2014 година Претседател,  
Скопје Петар Аневски, с.р. 

_________ 

 
ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 

НАГРАДА 

5609. 
Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од 

Законот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), 
Одборот за доделување на државната награда „Мито 
Хаџи Василев Јасмин“, на седницата одржана на 2 де-
кември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 
"МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН" ВО 2014 ГО-
ДИНА ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА 
ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО ОД 

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За остварување во областа на  новинарството, 

државната награда ја делат: 
- Мирела Саити и Фиданка Танаскова, новинари. 
II. За остварувања во областа на публицистиката, 

државната награда му се додлува на: 
- Борче Грозданов, публицист. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 
 

Одбор за доделување на 
државната награда  

Бр. 07-4584/2 „Мито Хаџи Василев Јасмин“ 
9 декември 2014 година Претседател,  

Скопје проф. д-р Марко Китевски, с.р. 
_________ 

5610. 
Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од За-

конот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), 
Одборот за доделување на државната награда „Св. 
Климент Охридски“, на седницата одржана на 18 ноем-
ври  2014 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО 2014 ГОДИНА 
ЗА НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГО-
ДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ВОС-
ПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА,  
УМЕТНОСТА, ЗДРАВСТВОТО, ЗАШТИТАТА И 
УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИ-
НА И ВО СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ ОД ЈАВЕН 

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во областа на воспитанието и образованието, 

државната награда се доделува на: 
- проф. д-р Амет Шериф, историчар и 
- проф. д-р Велимир Стојковски, биохемичар. 


