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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 6/2007) 
 

Член 1 
Со Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за содржина на месечниот извештај за ра-
ботењето на депозитар на  хартии од вредност (во по-
натамошниот текст: Правилник) во член 2 од Правил-
никот за содржина на месечниот извештај за работење-
то на депозитар на  хартии од вредност бројот 10 се за-
менува со бројот 7 . 

 
Член 2 

Со Правилникот се менува членот 3 став 1 алинеја 
5, и гласи: 

5. Остварен вкупен приход по тарифник на депози-
тар по видови работи кои ги извршува, согласно реги-
страцијата од Централниот регистар и решението за 
дозвола за работа на депозитар, издадено од Комисија-
та и тоа: 

5.1. Остварени приходи од услуги на депозитар за 
учесниците во неговата работа и корисниците на него-
вите услуги: 

5.1.1. Приходи од членарина за пристап во системот 
на депозитарот на учесниците во неговата работа и ко-
рисниците на неговите услуги; 

5.1.2. Приходи од членарина за пристап во системот 
на депозитарот од страна на учесниците во неговата ра-
бота во посредувањето при трансакции со хартии од 
вредност и нивно порамнување; 

5.1.3. Приходи од годишен надомест на  корисни-
ците на услуги на регистарот на хартии од вредност кој 
се води во нематеријален облик; 

5.1.4. Приходи од годишен надомест за водење на 
сметки на сопствениците на хартии од вредност во си-
стемот на депозитарот; 

5.1.5. Приходи од надоместоци за извршени услуги 
од депозитарот по барање на издавачот (корпоративни 
дејствија) и 

5.1.6. Приходи од надоместоци за упис на нова еми-
сија на хартии од вредност. 

5.2. Остварени приходи од  надомест за посреднич-
ки  услуги на депозитар  во постапка на утврдување и 
порамнување помеѓу учесниците во работата на депо-
зитар и НБРМ: 

5.3. Остварени приходи од надоместоци за изврше-
ни услуги на депозитар во постапка на нетрговски пре-
носи на хартии од вредност; 

5.4. Остварени приходи од останати услуги што ги 
врши депозитарот. 

 
Член 3 

Овој правилник е од времен карактер со важење од 
90 дена. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила и ќе се применува 
со денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
     Бр. 03-2133/2            Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                       Претседател, 

  Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1363. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 84 став 6 од 

Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 
95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на 07.05.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

БЕРЗАТА 
 

Член 1 
Со Правилникот за начинот на водење и одржување 

на одделни податоци за работењето на берзата (во по-
натамошниот текст: Правилник) се уредува начинот на 
водење и одржување на одделни податоци за работење-
то на берзата.  

 
Член 2 

Одделни податоци за работењето на берзата се: 
- Називот на издавачите и видот на хартии од вред-

ност со кои се тргува на берзата; 
- Називот на издавачите и видот на хартии од вред-

ност кои се наоѓаат на берзанска котација; 
- Цената на последната трансакција склучена на де-

нот на тргување; 
- Највисоката и најниската цена постигната на де-

нот на тргување; 
- Просечната цена на секоја истргувана хартија од 

вредност; 
- Вкупната количина на секоја истргувана хартија 

од вредност; 
- Количината и вредноста на хартиите од вредност 

со кои се тргува на берзата; 
- Податоци за реализираните блок трансакции на 

денот на тргување, со податоци за истргуваната коли-
чина на хартии од вредност и постигната цена; 

- Податоци за режимот на тргување на хартиите од 
вредност; 

- Мерки изречени од страна на берзата спрема овла-
стените членки на берзата; 

- Мерки изречени од страна на берзата спрема ак-
ционерските друштва чии акции котираат на берзата, 
поради неисполнување на обврските од котација; 

- Податоци за поднесени жалби против одлуките на 
берза; 

- Податоци за соработка со други берзи; 
- Податоци за членство во здруженија на овластени 

берзи. 
 

Член 3 
Берзата е должна да преземе мерки за заштита на 

информатичкиот систем и податоците содржани во не-
го од неовластена употреба, промена и губење на пода-
тоците. 

Берзата е должна да преземе мерки за заштита на 
податоците од член 2 на овој Правилник и став 1 на 
овој член од губење преку воспоставување на посебен 
резервен систем за снимање на податоците, кој не се 
наоѓа во просториите на берзата.   

 
Член 4 

Оригиналната документација за работењето на бер-
зата, берзата е должна да ја чува во материјална форма 
најмалку пет години на сигурно место.  

По истекот на пет години, берзата е должна да ја 
чува во материјална форма само онаа оригинална доку-
ментација која претставува архивска граѓа од трајна 
вредност согласно Законот за архивска граѓа. 



23 јуни 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 15 

Член 5 
Берзата е должна трајно да ја чува оригиналната до-

кументација за тргувањето на електронски медиум. 
Берзата е должна да чува копија од оригиналната 

документација за тргувањето, снимена на електронски 
медиум, надвор од деловните простории на берзата. 

 
Член 6 

Берзата е должна еднаш годишно, до крајот на јану-
ари за тековната година, да ја известува Комисијата за 
хартии од вредност за начинот на чување на податоци-
те за работењето на берзата. 

Доколку има промени во начинот на чување на по-
датоците за работењето на берзата, берзата е должна да 
ја извести Комисијата за хартии од вредност во рок од 
15 дена од денот на настанување на промените. 

 
Член 7 

Берзата е должна да ја извести Комисијата за хар-
тии од вредност во случај на оштетување или губење 
на податоците од член 2 на овој правилник, при што за-
должително ги наведува причините кои довеле до та-
квата состојба. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
   Бр. 03-2266/1               Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                         Претседател, 

 Скопје                     Марина Наќева-Кавракова, с.р.  
___________ 

1364. 
Врз основа на член 31 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност својата седница одржана на ден 
09.06. 2008 година, донесе    

 
Т Р О Ш К О В Н И К 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ 
ПРИ КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
(1) Заради обезбедување на работа на Комисијата за 

посредување при Комисијата за хартии од вредност, се 
утврдува наплата во висина од: 

- еднократен паричен надомест во висина од 1.000 
денари по составувањето на записникот во кој се кон-
статира согласноста на двете страни, односно на овла-
стеното лице од страна на Комисијата за хартии од 
вредност и на сторителот на прекршокот, за покренува-
ње на постапка за посредување;  

(2) Надоместокот од точка 1 на овој трошковник се 
уплатува од страна на сторителот на прекршокот на де-
нарска жиро-сметка на Комисијата за хартии од вредност 
и тоа во рок од 2 (два) работни дена по настанувањето на 
основата за плаќање, односно од денот на издавање на 
одлуката на Комисијата за хартии од вредност. 

(3) Висината на надоместокот во овој трошковник 
соодветствува со реалните трошоци што ги има Коми-
сијата за хартии од вредност заради обезбедување на 
работа на Комисијата за посредување.  

(4) Овој трошковник влегува во сила со денот на 
неговото донесување и ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 03-2329/1             Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                     Претседател, 

  Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1365. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
11 јуни 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за определување на 

висината на надоместокот на членовите на комисиите, 
одборите и другите работни тела кои извршуваат рабо-
ти за Советот на општина Струга бр. 07-262/6 од 
30.01.2008 година.  

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се донесени, односно преземени врз ос-
нова на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесено од Рамиз Мерко - градона-
чалник на општина Струга, со Решение У. бр. 43/2008 
од 23 април 2008 година поведе постапка за оценување 
на уставноста и законистоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се поста-
ви прашањето за нејзината согласност со Уставот, За-
конот за локалната самоуправа и Законот за дополнува-
ње на Законот за плата и другите надоместоци на пра-
тениците во Собранието на Република Македонија и 
другите избрани и именувани лица во Републиката. 

5. Судот на седницата утврди дека Советот на оп-
штина Струга на седницата одржана на 30 јануари 2008 
година донел: Одлука за определу-вање на висината на 
надоместокот на членовите на комисиите, одборите и 
другите работни тела кои извршуваат работи за Сове-
тот на општина Струга.  

Според член 1 од оваа одлука, на членовите на ко-
мисиите, одборите и другите работни тела што ги има 
формирано Советот на општина Струга, имаат право на 
надоместок за присуство и работа на седниците за из-
вршување на задачите од својата надлежност. 

Според член 2 од Одлуката, на членовите на коми-
сиите, одборите и другите работни тела на Советот им 
се утврдува надоместок за присуство во работата на се-
која одржана седница на комисија, одбор или работно 
тело формирано од Советот на општина Струга, изне-
сува 900 денари. Според ставот 2 од истиот член, на 
членовите на Советот кои учествуваат во склучување 
на бракови им се утврдува надоместок во износ од 500 
денари за секој склучен брак. 

Со член 3 од Одлуката се утврдува дека оваа одлука 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина Струга“. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот, 
владеењето на правото и локалната самоуправа се те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други про-писи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почи-тува Уставот и законите.  

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и си-
те други прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
Според став 4 од истата одредба, законите и другите 
прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по 
исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.  


