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212. 

Врз основа на член 190 и член 121 став 4 од Зако-

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

лика Македонија" број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 

и 154/2015), Комисијата за хартии од вредност на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на ден 

28.12.2015 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА КНИГАТА НА НАЛОЗИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на воде-

ње на книгата на налози (Службен весник на Републи-

ка Македонија број 6/2007 и 21/2009) во член 4 став 3 

се менува и гласи:  

“(3) Овластеното правно лице е должно да ја чува 

историјата на сите активности поврзани со налозите и 

на барање на Комисијата истите да и бидат доставени 

во хартиена и/или електронска форма.” 

Во истиот член се додава нов став 5 кој гласи: 

“(5) За секој директен пристап и промена на пода-

тоците во базата на податоци каде се чуваат податоци-

те од книгата на налози, овластеното правно лице е 

должно да има изготвено записник за извршениот 

пристап во базата и/или промената на податоците, во 

кој ќе бидат наведени причините за пристапот и/или 

направените промени со соодветно евидентирање на 

податоците во кои се вршени промените. Ваквиот за-

писник треба да биде потпишан од лицето кое ја из-

вршило интервенцијата и директорот на овластеното 

правно лице.” 

  

Член 2 

Во член 5 став 8 се менува и гласи: 

“(8) Овластеното правно лице кое прима налози по 

електронски пат мора да поседува компјутерско ин-

формациски систем со софтверска апликација која 

обезбедува: 

- клиентски модул со функционалност за испраќање 

на електронски налози; 

- серверски модул кој има функционалност за обра-

ботка на електронски налози и управување со функци-

оналност за криптирање и/или декриптирање на елек-

тронски налози и 

- функционалност за автоматизиран прием на елек-

тронскиот налог во книгата на налози по неговото при-

фаќање.” 

- Во истиот член се додава нов став 9 кој гласи: 

- “(9) Освен преку компјутерско информациски сис-

тем, овластеното правно лице може да прима налози по 

електронски пат и со користење на други медиуми за 

електронска комуникација, при што истите мора да би-

дат потпишани со електронскиот потпис на клиентот 

согласно закон.” 

 

Член 3 

Членот 5а се менува и гласи: 

“Постапка за криптирање на налози за тргување 

според моделот ПКИ   (Public Key Infrastructure) 

(1) Постапката за криптирање на електронски нало-

зи за тргување се врши  со помош според моделот на 

ПКИ. 

(2) Електронскиот налог се криптира со јавниот 

електронски клуч за криптирање на овластеното прав-

но лице. Криптираниот налог во себе ги содржи сите 

информации и податоци што претходно се содржани во 

електронскиот налог. 

(3) Со пристигнувањето на криптираниот налог во 

овластеното правно лице се врши декриптирање, од-

носно серверскиот модул веднаш го препознава крип-

тираниот налог и започнува процес на декриптирање 

при што се користи приватен клуч за размена на овлас-

теното правно лице. По извршеното декриптирање на 

електронскиот налог се чита содржината на налогот. 

(4) После читањето на содржината на налогот, ов-

ластеното правно лице истиот го прифаќа или го од-

бива, што соодветно се евидентира во книгата на на-

лози. 

(5) После прифаќањето на налогот, истиот станува 

активен за тргување и се постапува согласно инструк-

циите дадени од клиентот.” 

 

Член 4 

Членот 5б се брише. 

 

Член 5 

 

После членот 7 се додава нов член 7а кој гласи: 

 

“Член 7а 

Овластеното правно лице ја води книгата на налози 

на тој начин што во соодветните полиња, односно ко-

лони ги евидентира следниве податоци: 

1. Број на налог (број на налог од книгата на на-

лози) 

2. Секвенца на налогот (редослед на активностите 

со налогот) 

3. Опис на активност со налогот  

4. Овластен брокер (корисничко име на брокерот 

кој ја извршил активноста со налогот) 

5. Име (назив) на клиент (за физичко лице: име и 

презиме; за правно лице: назив) 

6. Број на клиент (број на договор склучен со кли-

ентот) 

7. Вид на сметка (согласно правилата на овластена 

берза и соодветните кратенки) 

8. Број на сметка во ЦДХВ (сметка на клиентот од 

овластен депозитар за хартии од вредност) 

9. Овластено лице (полномошник/овластено лице за 

правни субјекти) 

10. Вид на налог (согласно правилата на овластена 

берза и соодветните кратенки) 

11. Тип на налог (К-налог за купување и П-налог за 

продавање) 

12. Шифра на ХВ (се впишува берзанската шифра 

на хартијата од вредност) 

13. Видлива количина на ХВ (се впишува количи-

ната на хартии од вредност на која гласи налогот) 
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14. Скриена количина на ХВ (се впишува скриената 

количина на хартии од вредност на која гласи налогот) 

15. Цена на налогот даден од клиентот 

16. Цена по која налогот е внесен на овластена берза 

17. Рок на важност (согласно правилата на овласте-

на берза и соодветните кратенки) 

18. Специјални услови (согласно правилата на ов-

ластена берза и соодветните кратенки) 

19. Забелешка 

20. Состојба на налогот 

21. Датум и време на прием на налогот  

22. Место и начин на примање на налог:  

- директно во деловните простории на овластеното 

правно лице од каде се извршуваат налозите 

- индиректно, во други деловни простории на ов-

ластеното правно лице од каде не се извршуваат нало-

зите 

- по пошта/телефакс 

- по телефон 

- со употреба на електронски медиуми на комуни-

кација 

23. Време на прифаќање/одбивање на налог 

24. Време на внес на налог на овластена Берза 

25. Време на реализација на налог 

26. Реализирана количина 

27. Цена на реализација на налогот 

28. Број на трансакција.” 

 

Член 6 

Членот 8 се брише. 

 

Член 7 

Членовите 9,10,11,12 и 13 стануваат членови 

8,9,10,11 и 12 последователно. 

  

Член 8 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за содржината и начинот на водење на книгата на 

налози. 

 

Член 9 

(1) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на РМ“. 

(2) Одредбите од член 7а од овој Правилник започ-

нуваат да се применуваат најдоцна во рок од 6 месеци 

од денот на влегување во сила на истиот. 

(3) Одредбите од член 7 од Правилникот за содржи-

ната и начинот на водење на книгата на налози („Служ-

бен весник на РМ“ број 6/2007 и 21/2009) престануваат 

да важат по истекот на рокот од 6 месеци од влегување 

во сила на овој Правилник. 

 

УП1 Бр. 03-1524/3 Комисија за хартии од вредност 

   28 декември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

„СТУДЕНЧИЦА“- КИЧЕВО 

213. 

Врз основа на член 21-а став 4 од Закон за концесии 

и јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснаб-

дување „Студенчица“ Кичево на 25.12.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИ-

РАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУ-

ВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ФЛАШИ-

РАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство за проектирање, изградба, финансирање , 

стопанисување и пренос на капацитетите за флашира-

ње на вода за комерцијални потреби спроведена сог-

ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство за проектирање, изградба, финансирање, 

стопанисување и пренос на капацитетите за флашира-

ње на вода за комерцијални потреби бр.02-1142/1-5/1 

од 9.06.2015 година,на која Владата на Република Ма-

кедонија има дадено согласност  со Одлука објавена 

во„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.119/15 од 14.07.2015 година. 
 

Член 2 

Постапката за доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерство за проектирање, 

изградба, финансирање, стопанисување и пренос на ка-

пацитетите за флаширање на вода за комерцијални пот-

реби СЕ ПОНИШТУВА согласно член 169 став 1 али-

неја 7 од Законот за јавните  набавки, поради пропусти 

во тендерската документација. 

 

Член 3 

Со денот на на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за започнување на поста-

пка за доделување на договор за воспоставување на 

јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, 

финансирање, стопанисување и пренос на капацитети-

те за флаширање на вода за комерцијални потреби бр. 

02-1142/1-5/1 од 9.06.2015 година. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се објави по добивањето на согласност од Владата 

на Република Македонија. 

 

Бр. 02-2365/1-2/1 Упавен одбор 

   25 декември 2015 година Претседател, 

Кичево Петар Ивановски, с.р. 


