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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

989.
Врз основа на член 194 став 1 и став 5 и член 207 

став 1 алинеја ѕ) од Законот за хартии од вредност 
(“Службен весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија на 
седницата одржана на ден 30.01.2014 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење на ус-
луги со хартии од вредност на брокерската куќа Алта 
Виста Брокер АД Скопје издадена со Решение на Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
број 08-2486/3 од  26.12.2006 година и Решение број 
УП 01 број 08-47 од 18.05.2011 година. 

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради настанување на променети окол-
ности во работењето на брокерската куќа, односно до-
несена Oдлука број 06/2014 од 22.01.2014 година за 
престанок со работа на брокерската куќа Алта Виста 
Брокер АД Скопје од страна на Собраниетo на акцио-
нери.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза за хар-
тии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД  Скопје веднаш по приемот 
на ова Решение трајно да ја исклучат од членство бро-
керската куќа Алта Виста Брокер АД Скопје.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решени-
ето.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.

Бр. УП1 08-02 Комисија за хартии од вредност
 30 јануари 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
990.

Врз основа на член 132 став 1, алинеи а) и б) од За-
конот за хартии од вредност (Службен весник на РМ 
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
30.1.2014 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ УТВРДУВА дека се исполнети условите за от-
ворање на ликвидација на брокерската куќа Алта Виста 
Брокер АД Скопје со седиште на ул. ,,Кочо Рацин‘‘ бр. 
32-2/2 во Скопје, поради трајно одземање на дозволата 
за вршење на сите услуги со хартии од вредност од Ко-
мисијата за хартии за хартии од вредност на Република 
Македонија и поради Oдлука број  06/2014  од  
22.01.2014 година за престанок со работа на брокерска-
та куќа Алта Виста АД Скопје донесена од страна на 
Собранието на акционери.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

Бр. УП1 08-02 Комисија за хартии од вредност
 30 јануари 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

991.
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, 
13/2013 и 188/2013 ) и врз основа на член 38 став 4 од 
Законот за инвестициски фондови „Службен весник на 
Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 
24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
24-01-2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИ-
ТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИ-
ТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ  ФОНД

Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на 

субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен 
весник на Република Македонија бр. 27 /2010, бр. 
147/2011 и бр. 101/2013) се додава нов член 9 кој гласи:

“Член 9
 Депозитарните банки должни се да извршат избор 

на субдепозитарна банка или специјализирана депози-
тарна институција согласно критериумите од член 3 
став 1 и член 4 од овој Правилник, најдоцна до 
30.06.2014 година.”

Член 2
Со влегување во сила на овој Правилник престану-

ва да важи Правилникот за дополнување на Правилни-
кот за критериумот за рангирање на субдепозитарна 
банка на инвестициски фонд од времен карактер обја-
вен во „Службен весник на Републка Македонија“ бр. 
139/2013.

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија “.

Бр. 01-173/1 Комисија за хартии од вредност
 24 јануари 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
992.

Врз основа на член 94, член 99, член 100 и член 190 
од Законот за хартии од вредност (Службен весник на 
Република Македонија број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на седни-
цата одржана на  24-01-2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИ-
ТЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И СТРУКТУРА-
ТА НА ВЛОГОВИТЕ ПРИ ОСНОВАЊЕ И СРЕД-
СТВАТА ОД АКТИВАТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВ-
НО ЛИЦЕ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА

И ВО КОНТИНУИТЕТ

Член 1
Во членот  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 континуи-
тет („Службен весник на РМ“ број 150/2010 и 35/2011) 
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во алинејата 6 зборот “и” се заменува со запирка, а по 
зборовите “Централниот депозитар АД Скопје” се дода-
ваат зборовите “и удели во инвестициските фондови”. 

Член 2
Во членот  6 став 2 алинеја 1 од Правилникот бро-

јот ,,20%‘‘ се заменува со бројот ,,10%‘‘.

Член 3
Во член 6 став 2 алинеја 2 од Правилникот зборови-

те ,,алинеа 3‘‘се заменуваат со зборовите ,,алинеја 4‘‘.

Член 4
Во членот  6 став 2 алинеја 3 од Правилникот по 

зборовите “хартии од вредност” се додаваат зборовите 
“и удели во инвестициски фондови”, а бројот ,,25%‘‘ се 
заменува со бројот ,,35%‘‘.

Во член 6 став 2  алинеја 3 зборовите ,,алинеа 4‘‘ се 
заменуваат со зборовите ,,алинеја 5‘‘ и зборовите ,,али-
неа 5‘‘ се заменуваат со зборовите ,,алинеја 6‘‘ .

Член 5
Во член 12 од Правилникот по став 2 се додава нов 

став 3 кој гласи:
“Вреднувањето на уделите во инвестициските фон-

дови ќе се врши согласно дневната вредност на удели-
те за секој ден во месецот.”

Член 6
Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ 

формуларот по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 ко-
ја гласи:

“Во четвртата колона се внесува износот на сред-
ствата од уплати во Гарантниот фонд, формиран од 
страна на Централниот депозитар за хартии од вред-
ност АД Скопје.”.

Алинеите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат али-
неи 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13  соодветно.

Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ 
формуларот се менува алинејата 7 и истата гласи:

“Во седмата колона се внесува износот на средства 
вложен во долгорочни хартии од вредност (акции) и 
удели во инвестициските фондови.”

Член 7
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во "Службен весник на Република 
Македонија".

Со на влегување во сила на овој Правилник преста-
нува да важи Правилникот за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за утврдување на категориите на 
сопствени средства и начинот на пресметување на изно-
сот и структурата на влоговите при основање и сред-
ствата од активата на овластено правно лице со кои тре-
ба да располага и во континуитет од времен карактер 
(„Службен весник на РМ“ број 171/2013).

Бр. 03-175/1 Комисија за хартии од вредност
 24 јануари 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ

993.
Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска 

со член 83 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 
59/2012, 123/2012 и 23/2013), Директорот на Агенција-
та за електронски комуникации, на ден 4.2.2014 до-
несе

П Р А В И Л Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И СЕРИИ 
НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА НА 
ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со овој правилник се утврдува методот за пресмету-

вање на висината на годишниот надоместок за користе-
ње на доделени броеви и серии на броеви од Планот за 
нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги 
на Република Македонија.

Член 2
Висината на годишниот надоместок за користење 

на доделени броеви и серии на броеви се изразува во 
бодови. Бројот на бодовите се утврдува врз основа на 
следните критериуми: видот и намената на серијата на 
броеви и должината на доделените броеви. Вредноста 
на бодот изнесува 1 евро во денарска противвредност, 
пресметана по средниот курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија на денот на плаќањето.

Член 3
Бројот на бодовите според намената на серијата на 

броеви се утврдува за следните видови броеви:
а) претплатнички броеви во нумерациски подрачја 

за јавни фиксни телефонски мрежи и/или услуги и за 
јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги

- серија од 1.000 броеви 105 бода,
- серија од 10.000 броеви 1.050 бода,
- серија од 100.000 броеви 10.500 бода;
б) броеви од серијата 05
- поединечен број 170 бода,
- блок од 10 броеви 1.530 бода;
в) броеви од серијата 08
- поединечен број 40 бода,
- блок од 10 броеви 250 бода;
г) број на носител (10ab) 1.000 бода.

Член 4
Бројот на бодовите според должината на доделени-

те броеви се утврдува за:
а) скратен број на целата територија на Република 

Македонија
- 5-цифрен број (со почетни цифри 15 или 13) 200 

бода,
б) скратен број во нумерациско подрачје за јавни те-

лефонски мрежи и/или услуги со 6-цифрени претплат-
нички броеви

- 4-цифрен број (со почетни цифри 15) 152.85 бода.

Член 5
Бројот на бодовите според намената на серијата на 

броеви и должината на доделените броеви се утврдува 
за:

а) број на операторите на јавните телефонски мре-
жи за услуги за грижа за корисници (со почетни цифри 
12, 17 и 18)


