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телите на политиката за рамномерен регионален развој, 

и во тој случај постапката за избор на оценувачи се 

спроведува според правила кои се применуваат за до-

наторската организација.“ 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
      Бр. 08-1102/1 
30 април 2013 година                                   Министер, 
           Скопје                                           Тахир Хани, с.р. 

_________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1430. 
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судски-

от совет на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр.60/2006), Комисијата за спроведување на из-
бори на членови на Судскиот совет на Република Ма-
кедонија од редот на судиите, на ден 7.5.2013  година 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА 
СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА 
СИТЕ ЗАЕДНИЦИ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Се спроведува избор на 1 (еден) член на Судскиот 

совет на Република Македонија од редот на судиите 
припадници на сите заедници кои не се мнозинство во 
Република Македонија. 

 
II 

Изборот ќе се одржи на ден 11.06.2013 година. 
 

III 
Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведу-

вање на избори на членови на Судскиот совет на Ре-
публика Македонија од редот на судиите.  

 
IV 

Решението влегува во сила со денот на објавување 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 07-2/13     Комисија за спроведување на избори 
7 мај 2013 година на членови на Судскиот совет на Република 
      Скопје Македонија од редот на судиите 

 Претседател, 
 Насер Хаџи - Ахметагиќ, с.р. 

_________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1431. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија на седницата одржана на ден 17.04.2013 
година врз основа на член 107 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), поста-
пувајќи по барањето број 08-464/1 од 5.3.2013 година, 
дополнето на 26.3.2013 година на брокерската куќа 
Иново брокер АД Скопје, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 

дозвола за работење на брокерската куќа Иново брокер 

АД Скопје бр. 08-1717/3 од 4.9.2006 година и бр. УП1 

08-47 од 1.4.2010 година и гласи: 

“Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-

ност, Брокерската куќа Иново брокер АД Скопје ќе ги 

врши следните видови услуги со хартии од вредност:  

- купување и продавање на хартии од вредност по 

налог и за сметка на клиентот; 

- дејствување како покровител при котација”. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

Бр. УП1 08 - 19 Комисија за хартии од вредност 

17 април 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1432. 

Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 

25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), а во 

врска со член 184-б став 3 од Законот за хартии од 

вредност, Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на ден 

17.4.2013 година донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ПО-

СТАПКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ 

РЕВИЗОРИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕ-

ВИЗОРИ КОИ ДАВААТ МИСЛЕЊЕ ВО ПОСТАПКА НА 

ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА  

СТРАНА 

 

Член 1 

Со Правилникот за содржината, начинот на водење 

и постапката за запишување на овластените ревизори 

во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мисле-

ње во постапка на одобрување на зделка со заинтереси-

рана страна (во понатамошниот текст: Правилник) се 

уредува содржината, начинот на водење и постапката 

за запишување на овластените ревизори во Регистарот 

на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка 

на одобрување на зделка со заинтересирана страна од 

страна на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија (во понатамошниот текст: Комисија). 

 

Член 2 

(1) Регистарот на овластени ревизори кои даваат 

мислење во постапка на одобрување на зделка со заин-

тересирана страна (во понатамошниот текст: Регистар) 

се води во електронска форма и е достапен на интернет 

страницата на Комисијата. 

(2) Регистарот ги содржи следните елементи: 

- реден број; 

- регистарски број; 

- име и презиме на овластениот ревизор; 

- адреса на овластениот ревизор;  
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-податоци за друштвото за ревизија во кое е врабо-
тен; 

-седиште и адреса на друштвото за ревизија во кое е 
вработен; 

- број и датум на уверението за ревизор; 
- број и датум на лиценцата за овластен ревизор; 
- датум на запишување во Регистарот, вклучувајќи 

и повторно запишување; 
- датум на бришење од Регистарот, вклучувајќи и 

повторно бришење; 
- дадени мислења во постапка на одобрување на 

зделка со заинтересирана страна на други акционерски 
друштва. 

 
Член 3 

(1) Запишување на овластените ревизори во Регис-
тарот се врши врз основа на барање за запишување во 
писмена форма (Образец БЗРОР-1), кое е составен дел 
на овој Правилник, поднесено до Комисијата. 

(2) Во прилог на барањето за запишување се доста-
вува следната документација: 

-доказ за завршено високо образование од областа 
на економските, правните науки или друго соодветно 
образование; 

- уверение за ревизор; 
- лиценца за овластен ревизор; 
- доказ дека е член на Институтот на овластени ре-

визори; 
- доказ за искуство во вршење на ревизии повеќе од 

една година; 
- доказ дека е вработен во друштво за ревизија; 
- доказ дека во последните три години пред подне-

сување на барањето не бил под мерки изречени од 
страна на надлежен орган од областа на ревизијата; 

- доказ за неосудуваност со правосилна судска пре-
суда во врска со работењето; 

- доказ за неизречена мерка забрана за вршење на 
професија, дејност или должност. 

(3) Комисијата врши запишување во Регистарот по 
утврдување дека во прилог на барањето е доставена це-
локупната документација од ставот 2 на овој член и де-
ка овластениот ревизор ги исполнува условите за запи-
шување во Регистарот. 

 
Член 4 

(1) При запишувањето во Регистарот, Комисијата 
доделува регистарски број на овластениот ревизор. Ре-
гистарскиот број е единствен, непроменлив и непов-
торлив.  

(2) Регистарскиот број се формира од ознаки на 
букви и бројки напишани последователно во една це-
лина по следниот редослед:  

- кратенка од зборовите овластен ревизор (ОР) 
- редниот број на овластениот ревизор од Региста-

рот; 
- бројот на лиценцата за овластен ревизор. 
   

Член 5 
Во рок од 7 работни дена од денот на запишување-

то во Регистарот, Комисијата го известува овластениот 
ревизор за извршеното запишување. 

 
Член 6 

(1) Комисијата врши бришење од Регистарот докол-
ку овластениот ревизор престане да ги исполнува усло-
вите за водење во Регистарот, односно доколку: 

- му е одземена лиценцата за овластен ревизор; 
- повеќе не е вработен во друштво за ревизија; 

- му се изречени мерки од страна на надлежен орган 
од областа на ревизијата; 

- е осуден со правосилна судска пресуда во врска со 
работењето; 

- му е изречена мерка забрана за вршење на профе-
сија, дејност или должност. 

(2) Комисијата врши бришење од Регистарот: 
- по службена должност, доколку во текот на своето 

работење стекне сознанија дека овластениот ревизор 
повеќе не ги исполнува условите за водење во Региста-
рот; 

- врз основа на известување од надлежен орган од 
областа на ревизијата; 

- врз основа на известување од надлежен суд; 
- врз основа на известување од овластениот реви-

зор; 
- врз основа на известување од друго заинтересира-

но лице, кое треба да достави докази за исполнување 
на условите за бришење на овластениот ревизор од Ре-
гистарот. 

 
Член 7 

Во рок од 7 работни дена од денот на бришењето од 
Регистарот, Комисијата го известува овластениот реви-
зор за извршеното бришење, со наведување на причи-
ните за бришењето. 

 
Член 8 

Овластениот ревизор може повторно да биде запи-
шан во Регистарот по поднесување на барање за запи-
шување и по доставување на докази дека престанале 
околностите кои биле причина за бришењето од Регис-
тарот. 

 
Член 9 

(1) Податоците содржани во Регистарот имаат ста-
тус на претпоставена точност и вистинитост. 

(2) За точноста на податоците што се доставуваат 
до Комисијата одговара овластениот ревизор. 

 
Член 10 

За секоја промена на податоците од член 3 на овој 
Правилник, овластениот ревизор е должен да ја извес-
ти Комисијата во писмена и електронска форма вед-
наш, но не подоцна од 3 (три) работни дена од настана-
тата промена.  

 
Член 11 

Комисијата, врз основа на известувањето за проме-
на на податоците од член 3 на овој Правилник соодвет-
но го ажурира Регистарот веднаш, но не подоцна од 3 
(три) работни  дена од денот на добивање на податоци-
те. 

 
Член 12 

Комисијата ја известува јавноста за запишувањето 
и бришењето на овластениот ревизор во и од Региста-
рот преку соодветна измена на податоците во Региста-
рот на својата веб страница. 

   
Член 13 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 

Бр. 08 - 348/5 Комисија за хартии од вредност 
17 април 2013 година на Република Македонија 

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



10 мај 2013  Бр. 67 - Стр. 99 

 
 



 Стр. 100 - Бр. 67                                                                                           10 мај 2013 
 

 



10 мај 2013  Бр. 67 - Стр. 101 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


