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4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии
од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова Решение да го прекине пристапот до компјутерскиот систем на Централниот депозитар за хартии од вредност
АД Скопје на овластениот брокер Томо Томовски.
5. Жалбата изјавена против ова Решение не го одлага неговото извршување.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Член 2
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето и истиот ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија”.

Бр. УП1 08-30
8 март 2011 година
Скопје

849.
Врз основа член 100, член 94, член 99 и член 190
став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр.95 /2005, 25/2007,
7/2008 и 57/2010 година), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________

847.
Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210
в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник
на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер
Татјана Атанасова, вработена во брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје поради непочитување на
одредбите од член 115 став 1 алинеја а) од Законот за
хартии од вредност, односно поради непридржување
кон инструкциите дадени од страна на клиентот во налогот број 32768, даден на ден 7.10.2010 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ”.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
Бр. УП1 08-31
8 март 2011 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
____________

848.
Врз основа на член 190, став 4 и член 131 став 11 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95 /2005, 25/2007, 7/2008 и
57/2010 година), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, на седницата одржана на
8.3.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО
ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ СО
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во член 3 став 1 од Правилникот за содржината на
месечниот извештај за работењето на овластено правно
лице со дозвола за работење со хартии од вредност
(„Службен весник на РМ“ бр. 6/2007), бројот ,,15“ се
заменува со зборовите: ,,пет работни дена“.

Бр. 03-132/3
8 март 2011 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИТЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И НАЧИНОТ
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И СТРУКТУРАТА НА ВЛОГОВИТЕ ПРИ ОСНОВАЊЕ И
СРЕДСТВАТА ОД АКТИВАТА НА ОВЛАСТЕНО
ПРАВНО ЛИЦЕ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА
И ВО КОНТИНУИТЕТ
Член 1
Во член 5 став 1 од Правилникот за утврдување на
категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при
основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет
(„Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), по алинејата
2 се додава нова алинеа 3 која гласи:
„- средствата од уплати во Гарантниот фонд, формиран од страна на Централниот депозитар за хартии
од вредност АД Скопје.“
Алинеите 3, 4, 5, 6, и 7 стануваат алинеи 4, 5, 6, 7 и 8.
Член 2
Во член 7 ставот 1 се менува и гласи:
„При одржување на структурата на средствата во
континуитет, утврдена во претходниот член, овластено
правно лице мора да го одржува минималниот износ на
паричните средства во чиј состав се паричните средства и салда на готовинските сметки (жиро сметка и девизна сметка), депозитите по видување и орочените депозити кои се депонирани во банките или штедилниците во Република Македонија или во странски банки на
земји членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД.“
Член 3
Во член 14 став 1 од Правилникот зборовите: ,,15
дена“ се заменуваат со зборовите: ,,пет работни денa“.
Член 4
Во член 17 зборовите: „од 01-07-2011 година“ се заменуваат со зборовите: „со доставување на извештајот
за сопствени средства (образец СОПЛ) за месец јануари 2011 година“.
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Во член 17 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Рокот за усогласување со овој правилник е заклучно со 1.7.2011 година‘‘.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето и истиот ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија”.
Бр. 03-138/4
8 март 2011 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
850.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана
на 2 март 2011 година, донесе
ОДЛУКА
1. Се укинува член 13 став 1 алинеја 3 од Законот за
основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 57/2010).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од
Скопје, со Решение У. бр. 191/2010 од 29 декември
2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од Законот означен во точката 1 на
оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето
за нејзината согласност со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека според член 13
став 1 алинеја 3 од Законот за основање на Агенција за
странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, со Статутот на Агенцијата особено
се регулираат правата, надлежностите и одговорностите на вработените.
5. Според членот 8 став 1 алинja 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото e темелнa
вредностa на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 32 став 5 од Уставот, остварувањето
на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективен договор.
Според член 51 став 1 од Уставот, во Република
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, се уредуваат основањето, организацијата и работењето на Агенцијата за странски инвестиции и промоција
на извозот на Република Македонија (член 1).
Според член 3 став 1 од овој закон, Агенцијата има
својство на правно лице.
Согласно член 6 од Законот, средствата за вршење
на работите на Агенцијата се обезбедуваат од Буџетот
на Република Македонија, од донации и други извори
согласно со закон.

Бр. 35 - Стр. 83

Според член 7 на истиот закон, органи на Агенцијата се Управниот одбор и директорот.
Во надлежност на Управниот одбор, согласно член
9 точка 1 на Законот, е да донесува Статут на Агенцијата, како и да ги донесува општите акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата (точка 6).
Според член 13 став 1 од Законот, со Статутот на
Агенцијата особено се регулираат: активностите и надлежностите на Агенцијата; начинот на извршување на
активностите во делокругот на Агенцијата; правата,
надлежностите и одговорностите на вработените; внатрешна, регионална и можна меѓународна организација
на Агенцијата и друго. Според став 2 на истиот член,
на Статутот на Агенцијата, Владата на Република Македонија дава согласност.
Согласно член 12 став 1 на Законот, стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на Агенцијата ги вршат стручните
служби на Агенцијата.
Според член 5 став 1 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002
и 82/2008), органите на државната управа, можат да се
основаат како министерства, други органи на државната управа и управни организации. Според став 2 на
овој член, министерствата се основаат за вршење на
функциите на државната управа групирани по области
за еден или повеќе сродни управни ресори. Според
став 3 на истиот член, другите органи на државната
управа според видот на организацијата и степенот на
самостојноста можат да се основаат како самостојни
органи на државната управа (дирекции, архив, агенции
и комисии) или како органи во состав на министерствата (управа, биро, служба, инспекторат и капетанија).
Со Законот за државните службеници („Службен
весник на Република Македонија“ број 59/2000,
112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002,98/2002, 17/2003,
40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006,
36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009 и 35/2010), се уредуваат oпфатот на државната служба, статусот, правата, должностите и одговорностите на државните службеници, системот на плати и надоместоци на плати за
државните службеници, како и надлежностите на
Агенцијата за државни службеници (член 1).
Според член 3 став 1 од овој закон, државен службеник е лице вработено во државната служба кое врши
стручни, нормативно-правни, извршни, управни, управно-надзорни, плански, материјално-финансиски, сметководствени, информатички и други работи од надлежност на органот во согласност со Уставот и со закон. Според став 2 на истиот член, државна служба, во
смисла на овој закон, се органите на државната и локалната власт и другите државни органи, основани согласно со Уставот и со закон. Согласно став 3 на овој
член, вработените во државната служба кои вршат помошни и технички работи за државната служба немаат
статус на државни службеници.
Согласно член 3-а на овој закон, одредени прашања
поврзани со правата, обврските и одговорностите на
вработените во Агенцијата за разузнавање, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Армијата на Република Македонија, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување,
вработените кои вршат работи на обезбедување во казнено-поправните и воспитно-поправните установи,
вработените во царинската и даночната администраци-

