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10. Али Ајдиноски, 
11. Лилјана Ашталкоска, 
12. Урим Бектеши, 
13. Маир Зиба, 
14. Перијан Спахо, 
15. Урим Дани, 
16. Нуи Положани, 
17. Скендер Таири, 
18. Мимоза Нестороска. 
      
Оваа одлука влегува во сила на 19.9.2013 година.         
 
Бр.07-1614/13 Судски совет 

19 септември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

3143. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 19.9.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Ведат Вели, судија на Апелациониот суд Скопје, со на-
вршување на 64 години на 12.9.2013 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 19.9.2013 година.  

 
Бр.07-1690/13 Судски совет 

19 септември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

3144. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 19.9.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Ангел Стојанов судија на Апелациониот суд Штип, со 
навршување на 64 години на 16.9.2013 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 19.9.2013 година.  

 
Бр.07-1691/13 Судски совет 

19 септември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

3145. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), об-
јавува 

 
О Г Л А С 

 
- За избор на претседател на Основен суд Скопје 2 

Скопје 
 
Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 
58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 
на Република Македонија, ул.„Вељко Влаховиќ“ бб, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подиг-
не во електронска форма на WEB страната на Судскиот 
совет на Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 

Бр.07-1684/1 Судски совет 
19 септември 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 
                                                                          

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3146. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008 57/2010, 135/2011 и 
13/2013) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за 
инвестициски фондови („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 12/2009, 67/2010 и 24/2011), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 5.9.2013 година го утврди 
официјалниот пречистен текст на Правилникот за кри-
териумот за рангирање на субдепозитарна банка на ин-
вестициски фонд. Официјалниот пречистен текст на 
Правилникот за критериумот за рангирање на субдепо-
зитарна банка на инвестициски фонд ги опфаќа Пра-
вилникот за критериумот за рангирање на субдепози-
тарна банка на инвестициски фонд („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 27/2010), Правилникот 
за измени и дополнување на Правилникот за критериу-
мот за рангирање на субдепозитарна банка на инвести-
циски фонд („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 147/2011) и Правилникот за измени и допол-
нување на Правилникот за критериумот за рангирање 
на субдепозитарна банка на инвестициски фонд 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
101/2013). 

 
Бр. 03-1570/1 Комисија за хартии од вредност 

5 септември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА  

СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА  
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД 

 
(ОФИЦИЈАЛЕН ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
Член 1 

Со Правилникот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестициски фонд (во пона-
тамошниот текст: Правилник) се определува долгороч-
ниот кредитен рејтинг препорачлив за инвестирање 
според реномирани меѓународни кредитни рејтинг 
агенции како критериум за рангирање на субдепозитар-
на банка на инвестициски фонд. 

 
Член 2 

Рејтингот на субдепозитарната банка која врши чу-
вање на средствата на инвестициски фонд кој вложува 
средства надвор од Република Македонија согласно со 
Законот за инвестициски фондови и согласно со Стату-
тот на инвестицискиот фонд треба да биде издаден нај-
малку од една од следниве реномирани меѓународни 
кредитни рејтинг агенции:  

а) Standard & Poor′s 
б) Moody′s 
в) Fitch. 

 
Член 3 

се менува со Член 1 (147/2011) , (101/2013) 
 
(1) Рејтингот на субдепозитарната банка од член 2 

на овој правилник треба да биде најмалку БББ- според 
кредитните рејтинг агенции Standard & Poor′s, Moody′s, 
или Fitch или еквивалентната ознака, врз основа на по-
себните правила и дефиниции кои ги користат кредит-
ните рејтинг агенции од член 2 на овој правилник. 

(2)  Доколку субдепозитaрнaта банка не го одржува 
рејтингот во ниту една од кредитните рејтинг агенции 
од став 1 на овој член, депозитарната банка во рок од 
180 дена избира нова субдепозитрана банка. 

 
Член 4 

се менува со член 2 (147/2011) 
 
Специјализирана депозитарна институција која вр-

ши чување на средствата на инвестициски фонд кој 
вложува средства надвор од Република Македонија 
согласно со Законот за инвестициски фондови и сог-
ласно со Статутот на инвестицискиот фонд може да би-
де Euroclear , Clearstream или депозитарна институција 
со кредитен рејтинг најмалку БББ-или еквивалентната 
ознака според кредитните рејтинг агенции од член 2. 

 
Член 5 

Депозитарната банка доставува известување до Ко-
мисијата за хартии од вредност за изборот на субдепо-
зитарната банка со прилог извадок од веб страната на 
меѓународната кредитна рејтинг агенција или инфор-
мативните сервиси за рејтингот на субдепозитарната 
банка при склучување на договорот со субдепозитарна-
та банка како и за секоја промена на рејтингот. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Член 7 

Депозитарните банки кои до денот на влегување во 
сила на овој правилник имаат извршено избор на суб-
депозитрани банки должни се да извршат избор на суб-
депозитарни банки согласно овој правилник во рок од 
еден месец од неговото влегување во сила.  

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

3147. 
Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ 

ставови (2) и (4) од Законот за супервизија на осигурува-
ње - пречистен текст („Службен весник на Република 
Македонија” бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 
202/2011 („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр.130/2011 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
60/2012), Одлука на Уставен суд бр.122/2011 („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 64/2012) и Одлука 
на Уставен суд бр.129/2011 („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 23/2013), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување донесе  

 
Т А Р И Ф Н И K 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТА-
РИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ 
НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА  

ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА 
 

Член 1 
(1)  Во Тарифникот за содржината и висината на на-

доместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата 
за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
147/09, 149/09, 154/09 и 20/2012 година), во членот 3, 
во Табелата во тарифен број 1.1, во колоната „Износ на 
надоместок во денари“ зборовите: ”0,8% од вкупната 
бруто премија за осигурување во претходната година” 
се заменуваат со зборовите: „0,8% од вкупната бруто 
премија за осигурување и/или реосигурување во прет-
ходната година “.  

(2) По тарифен број 1.14, во колоната „Тарифен 
број“ се додава нов тарифен број „1.15“, во истиот та-
рифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се 
додаваат зборовите: „Издавање согласност за друштво 
за ревизија“ и во колоната „Износ на надоместок во де-
нари“ се додаваат зборовите: „без надоместок“.  

(3) Тарифните броеви 1.15 и 1.16 стануваат тариф-
ни броеви 1.16  и 1.17. 

(4) Во тарифниот број 1.15 кој станал тарифен број 
1.16  во колоната „Износ на надоместок во денари“ 
бројот “10.000,00” се заменува со зборовите: “без надо-
месток”.  

(5) Во тарифниот број 4.2 во колоната „Износ на на-
доместок во денари“ бројот “ 3.000,00” се заменува со 
бројот „ 6.000,00“.  

 
Член 2 

Во членот 3-а ставот (2) се брише.  
 

Член 3 
Во членот 4 во ставот (3), алинеја 1 се менува и гласи: 
„-кај друштвата за осигурување, вкупната бруто по-

лисирана премија за осигурување и/или реосигурување 
искажана во последните објавени ревидирани финанси-
ски извештаи на друштвата (износ прикажан на пози-
ција 202 и износ прикажан на позиција 204 од Билан-
сот на успех); и” 

  
Член 4 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 02-978/3 Претседател 

20 септември 2013 година на Советот на експерти, 
Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 


