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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
892.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Евроинс Осигурување
АД Скопје поднесено на ден 10.2.2012 година, на седницата одржана на ден 24.2.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Евроинс Осигурување АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност
по пат на приватна понуда - шеста емисија на 1.000
обични акции со вкупен износ на емисијата од
31.500.000 денари, согласно Одлуката бр. 02-192/1 од
25.1.2012 година за зголемување на основната главнина на Евроинс Осигурување АД Скопје со парични
влогови преку издавање на шеста емисија на обични
акции по пат на приватна понуда за институционален
инвеститор, донесена од Собранието на акционери на
Друштвото на ден 25.1.2012 година.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 02-192/1
од 25.1.2012 година за зголемување на основната главнина на Евроинс Осигурување АД Скопје со парични
влогови преку издавање на шеста емисија на обични
акции по пат на приватна понуда за институционален
инвеститор, донесена од Собранието на акционери на
Друштвото на ден 25.1.2012 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот
регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
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рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија да достави доказ
дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП 1 Број 07-12
Комисија за хартии од вредност
24 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
__________
893.
Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а
во врска со членовите 154, 155, 158 и 166a од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Макеоднија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и
135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 28.2.2012
година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ, ТРИМЕСЕЧНИТЕ И ТЕКОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕЗИМЕТО ОД
ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕРСКИ СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ
ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 112/2008 И БР. 31/2011)
Член 1
Во член 3 став (1) точка 1.4. петтата алинеја од Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник), се менува и гласи:
„-ревидиран консолидиран и неконсолидиран финансиски извештај потпишан од одговорното лице на
друштвото и усвоен од собранието на акционери на
друштвото (се наведува датумот на одржување на акционерското собрание) подготвен во согласност со
усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република
Македонија“ и извештај за извршена ревизија според
Меѓународните ревизорски стандарди објавени во
„Службен весник на Република Македонија“ (го изготвува друштво за ревизија кое има регистрирано деј-
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ност во согласност со Закон и е запишано во Регистарот на друштва за ревизија, кој се води од надлежен орган во Република Македонија);“
Член 2
Во член 3 став (1) точка 4. по третата алинеја од
Правилникот, се додава нова алинеја, која гласи:
„- неревидирани годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи (биланс на состојба,
биланс на успех, извештај за паричниот тек и извештај
за промена на капиталот) подготвени во согласност со
усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република
Македонија“ дадени во Прилозите 1, 2 и 3 на овој Правилник;“
Член 3
Во член 5 став (4) од Правилникот точката по зборовите „5 работни дена“ се заменува со запирка и се
додаваат зборовите „a неревидираните годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи од
член 3 став (1) точка 4 четврта алинеја од овој Правилник се доставуваат до Комисијата најдоцна во рок од 5
работни дена од денот на нивното изготвување во рокот предвиден со член 477 односно член 506 од Законот за трговски друштва.“
Член 4
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува за извештаите од 31.12.2011 година.
Број 03-400/1
Комисија за хартии од вредност
28 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
894.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 51 став 4 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11) постапувајќи по
Барањето на Друштвото за производство,промет и услуги „ЕКОМА“ ДОО увоз-извоз Скопје за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со нафтени деривати и биогорива и мешавина на
течни горива од фосилно потекло што се користи за
транспорт со биогорива - трговија со Eкстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Eуро дизел БС, број 0102/12 од 16.01.2012 година на седницата одржана на
ден 29.2.2012 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И
БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО EКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВА (ЕЛ-1) И EУРО ДИЗЕЛ БС НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ПРОМЕТ И УСЛУГИ
„ЕКОМА“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија со нафтени деривати и биогорива и мешавина на
течни горива од фосилно потекло што се користи за
транспорт со биогорива - трговија со Eкстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Eуро дизел БС, на Друштвото за производство, промет и услуги „ЕКОМА“
ДОО увоз-извоз Скопје, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со одлука УП1 бр. 07-19 од 10.12.2010 година, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.
Бр. 11-71/2
29 февруари 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
895.
Врз основа на член 14, 15 и 16 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Сл. весник на РМ” бр. 37/97, 25/2000, 101/2000,
50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007,
102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010 и 51/2011) и член
11 од Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија („Сл. весник на РМ” бр. 10/98, 16/99,
45/2001, 34/2002, 57/2004 и 22/2008), Управниот одбор
на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на седницата одржана на 17.2.2012 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБУКА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ИЛИ ДОКВАЛИФИКАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА
Член 1
Во Правилникот за обука, преквалификација или
доквалификација на невработените и други лица („Сл.
весник на РМ” бр. 30/2001, 24/2005, 146/2007 и
53/2009), членот 6 став 5 се менува и гласи:

