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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3467. 

Комисијата за хартии од вредност Република Маке-
донија врз основа на член 13, член 14 и член 15 од За-
конот за инвестициски фондови („Службен весник  на 
РМ“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 
23/2016), постапувајќи по барањето на Адвокатското 
друштво Дебарлиев Дамески Ќелешоска од Скопје од 
10.08.2018 година, на седницата одржана на ден 
09.10.2018 година донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Генерали ЦЕЕ Хол-

динг БВ со седиште во Амстердам, Холандија и регис-
тарски број 34275688 индиректно да стекне 
квалификувано учество во друштвото за управување со 

инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, однос-
но да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен 
кумулативен износ надминува 50% од вкупно издаде-
ните акции со право на глас на друштвото. Индирек-
тното стекнување би било преку купување на целиот 
издаден акционерски капитал на Адриатиц Словеница 
Заваровална дружба ДД од Словенија која е сопстве-

ник на 100% од акциите на КД Склади ДОО Љубљана 
кој е пак сопственик на 96,4% од акциите издадени од 
ДУИФ КД Фондови АД Скопје. 

2. Трансакцијата за стекнување на акциите наведе-
ни во точка 1 од ова решение треба да се изврши во рок 
од 90 календарски дена од денот на добивање на сог-
ласноста од Комисијата за стекнување на квалификува-

но учество. 
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
Број УП 1 08-50 Комисија за хартии од вредност 

9 октомври 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 
3468. 

Врз основа на член 94 и член 106 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 
83/2018), постапувајќи по барањето број УП1 08-51 од 

29.08.2018 година на брокерска куќа Инвестброкер АД 
Скопје, дополнето на ден 14.09.2018 година и 
19.09.2018 година, Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
09.10.2018 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Во Точка 2 од Решението за давање дозволата за 

работа на брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје 
бр.08-2375/4 од 16.11.2006 година, изменето со Реше-
ние бр.УП1 08-46 од 05.03.2010 година, Решение 
бр.УП1 08-216 од 27.11.2012 година и Решение бр.УП1 
08-57 од 28.06.2016 година, се додава нова алинеја која 

гласи:  

 „- управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент“. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-51 Комисија за хартии од вредност 

9 октомври 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3469. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 34 став 4 од 

Законот за хартии од вредност (Службен весник на Ре-
публика Македонија бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 09.10.2018 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА-
ТА СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА 
ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДЕПОЗИТАР И НА 
СРЕДСТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИНА 
 

Член 1 
Во член 4 став 2 од Правилникот за определување 

на задолжителната структура и начинот на пресметка 
на основната главнина на депозитар и на средствата 
што ја сочинуваат основната главнина (Службен вес-
ник на РМ бр.6/2007) во алинејата (2) по зборовите 
“хартии од вредност” се додаваат зборовите “и удели 
во инвестициските фондови”. 

 
Член 2 

Во член 4 став 2 алинеја (1) од Правилникот бројот 
“20%” се заменува со бројот “10%” и во став 2 алинеја 
(2) од истиот член бројот “25%” се заменува со бројот 
“35%”. 

 
Член 3 

Во член 5 став 1 по алинејата (4) се додава нова 
алинеја (5) која гласи “-удели во инвестициските фон-
дови”.  

Алинеите (5) и (6) стануваат алинеи (6) и (7) соод-
ветно.  

 
Член 4 

Во член 7 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
“Вреднувањето на уделите во инвестициските фон-

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

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4 соодветно. 
 

Член 5 
Во член 8 став 1 зборовите “во рок од 7 (седум) ра-

ботни дена по истекот на претходниот месец” се заме-
нуваат со зборовите “до 15-ти во месецот”. 

 
Член 6 

Во прилогот 1/Формулар СД-1 Ниво на средства на 
депозитар по колоната 5 се додава нова колона 6 која 
гласи: “Удели во инвестициските фондови”. 
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Колоните 6,7,8 и 9 стануваат колони 7,8,9 и 10 со-
одветно. 

Во прилогот 1/Формулар СД-1 Ниво на средства на 
депозитар во делот Упатство за пополнување на фор-
муларот СД-1 по алинејата (5) се додава нова алинеја 
(6) која гласи: 

“- Во колоната 6 се внесува износот на средства 
вложен во удели на инвестициските фондови”. 

Алинеите (6), (7), (8) и (9) стануваат алинеи (7), (8), 
(9) и (10) соодветно. 

 
Член 7 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за определување на задолжителната структура и 
начинот на пресметка на основната главнина на депо-
зитар и на средствата што ја сочинуваат основната 
главнина. 

 
Член 8 

 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Број 03-618/3 Комисија за хартии од вредност 

9 октомври 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

3470. 
Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за усло-

вите, критериумите и начинот на доделување на кате-
горијата спортист - Спортска надеж („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), дирек-
торот на Агенцијата за млади и спорт, објавува 

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЛИСТАТА 
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА  

НАДЕЖ 
  
Во Листата на категоризирани спортисти – Спорт-

ска надеж („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 167/18), кај спортистот под реден број  178., 
зборовите: „Владимир Величе Вељановски, 24.10.1999 
година Охрид“ се заменуваат со зборовите: „Марко 
Андон Ложаноски, 25.2.2003 година Струга“. 

Кај спортистот под реден број 345., зборовите: 
„Амир Назми Алији, 29.1.2000 година Тетово“ се заме-
нуваат со зборовите: „Назми Садри Ајрули, 8.1.2003 
година Тетово“. 

Кај спортистот под ред број 433., зборовите: „Анас-
тасија Горки Кондовска, 16.6.2012 година Скопје“ се 
заменуваат со зборовите: „Анастасија Горки Кондов-
ска, 16.6.2002 година Скопје“. 

Кај спортистот под реден број 466., зборовите: 
„Марко Марјанчо Величковски, 21.5.2002 година 
Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Никола Марјанчо 
Величковски,  13.9.2005 година Скопје“. 

Kај спортистот под реден број 473., зборовите: 
„Ивана Борче Трајкова, 22.6.2013 година Скопје“ се за-
менуваат со зборовите: „Ивана Борче Трајкова, 
22.6.2003 година Скопје“. 

По спортистот со реден број ,,491”, се додаваат 
спортистите под редните броеви ,,492, 493, 494, 495  и  
496”: 
,, 
 Име, татково име  и презиме Ден, месец, годи-

на и место на ра-
ѓање 

492. Филип  Марија Арсов 23.11.2002 
година Прилеп 

493. Сара Дамче Цветковска 25.6.2002 година 
Скопје 

494. Тале Боре Стаменковски 15.3.2002 година 
Велес 

495. Стефанија БлажоПетрова 30.8.1999 година 
Неготино 

496. Блаже Тоде Зафиров 20.5.2002 година 
Неготино 

“ 
Бр. 08-1099/3  

10 октомври 2018 година Директор, 
Скопје Дарко Каевски, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3471. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, 
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИН-
СКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД 
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ 
СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРО-
ИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕ-
СУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА  

ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за преземање на безбедносни мерки 

при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други производи кои сод-
ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи за-
ради заштита од внесување на вирусот на африканска 
свинска чума во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 216/16,  95/17, 
118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18 и 177/18), 
во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е 
составен дел на ова решение. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 02-1733/8 Агенција за храна 

10 октомври 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 


