Број 86

1 април 2020, среда

www.slvesnik.com.mk

година LXXVI
contact@slvesnik.com.mk

СОД РЖ ИНА
1299.

1300.

1301.
1302.
1303.

1304.

1305.

Уредба со законска сила за примена на Законот за превоз на опасни
материи во патниот и железничкиот сообраќај за време на вонредна
состојба...............................................
Уредба со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот
сообраќај за време на вонредна состојба.....................................................
Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време
на вонредна состојба.........................
Уредба со законска сила за примената на Законот за извршување за
време на вонредната состојба...........
Одлука за престанок на користење
на недвижни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Битола.................................................
Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на
Амбасадата на Република Франција
во Република Северна Македонија Скопје..................................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Извиднички одред „Наум Наумовски-Борче“ Крива Паланка....................................................

Стр.
1306.

2
1307.
2
3

1308.

3

1309.
4

4
1310.

5

Одлука за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад.......................................................
Одлука за потврдување на Годишната пресметка за 2019 година на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.....................
Одлука за давање согласност на
Статутарната одлука за изменување
и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура железници на Република Северна Македонија –
Скопје..................................................
Одлука за усвојување на Годишната сметка и Годишниот финансиски
извештај за работата на Друштвото
за изградба, управување и издавање
на повеќенаменската сала БОРИС
ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за
2019 година.........................................
Одлука за изменување на Одлуката
за основање на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна
Македонија – Скопје.........................

Стр.

7

7

7

7

8

Стр. 2 - Бр. 86

1311.
1312.
1313.

1314.

1315.

Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
Решение за престанок на службата
на нотарот...........................................
Решение за обновување на Дозвола
за работење на инвестиционен советник..................................................
Решение за обновување на Дозвола
за работење на инвестиционен советник..................................................
Решение за давање одобрение за
издавање на хартии од вредност по
пат на јавна понуда............................

1 април 2020

Стр.
1316.
8
8

1317.

8

9
1318.
9

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1299.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 31 март
2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО
ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ЗА
ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13,
163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), ќе
се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
За полагање на испитот за советник за безбедност
при превоз на опасните материи и на испитот за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи за време на траење на вонредната состојба, како и за рокот на важење на сертификатите за стручно оспособување на советник за безбедност
при превоз на опасните материи и за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи, се применуваат одредбите од оваа уредба
со законска сила.
Член 2
Полагањето на испитот за советник за безбедност
при превоз на опасните материи и на испитот за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи се одложува за време на траењето на вонредната состојба.

Решение за давање одобрение за
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Член 3
Важноста на сертификатите за стручно оспособување на советник за безбедност при превоз на опасните
материи и за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи чиј рок на
важење е истечен, се продолжува за време на траење на
вонредната состојба.
Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2717/1
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1300.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 31 март
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ
НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06,
114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13
163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15,
124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и
163/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19), ќе се применува за време на траење
на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
За полагање на испитот за професионална компетентност на лице одговорно за превоз и на испитот за
професионална компетентност на возач за учество во
меѓународен патен сообраќај за време на траење на
вонредната состојба, како и за рокот на важење на сертификатот за професионална компетентност на возач за
учество во меѓународен патен сообраќај се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
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Член 2
Полагањето на испитот за професионална компетентност на лице одговорно за превоз и на испитот за
професионална компетентност на возач за учество во
меѓународен патен сообраќај се одложува за време на
траењето на вонредната состојба.
Член 3
Важноста на сертификатите за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен патен
сообраќај чиј рок на важење е истечен, се продолжува
за време на траење на вонредната состојба.
Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2718/1
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1301.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА АКЦИЗИТЕ* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Законот за акцизите* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/19, 143/19, 225/19 и
275/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила
не е поинаку уредено.
За рокот за поднесување на гаранцијата за обезбедување на плаќањето на акцизниот долг кој може да
настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка
на акцизно одложување за приватните здравствени установи, аптеките и производителите на лекови, помошни лековити средства и средства за дезинфекција кои
се иматели на одобрение за повластен корисник се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
Приватните здравствени установи, аптеките и производителите на лекови, помошни лековити средства и
средства за дезинфекција кои се иматели на одобрение
за повластен корисник треба да поднесат гаранција за
обезбедување на плаќање на акцизниот долг кој може
да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизно одложување заклучно со 30 јуни 2020
година.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2722/1
Заменик на претседателот
1 април 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1302.
Врз основа на член 126, став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36, став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 25 март
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА
СОСТОЈБА
Член 1
Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 14/20) нема да се применува во периодот од денот
на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила
до 30 јуни 2020 година, освен доколку со оваа уредба
со законска сила не е поинаку уредено.
Член 2
Во периодот од денот на влегувањето во сила на
оваа уредба со законска сила до 30 јуни 2020 година,
извршителите се должни да запрат со преземање на било какви извршни дејствија, освен:
- во предметите за побарувања врз основа на законска издршка;
- распределбата на средствата пристигнати на нивните посебни сметки, доколку за тоа се исполнети законските услови,
- дејствијата кои следат по наплатата на средства од
должникот, успешно спроведени јавни надавања, или
продажби со непосредна спогодба,
- примање на барања за извршување и електронско
евидентирање во Уписникот за примени барања за извршување,
- изготвување на барања за податоци и информации
за испитување на економската состојба на должниците
и електронска достава до институциите,
- изготвување на налог за извршување врз недвижност и електронска достава до јавната книга заради
прибележување на налогот, и
- изготвување на налог за забрана за располагање и
оптоварување на хартии од вредност и електронска
достава до Депозитарот за хартии од вредност.

Стр. 4 - Бр. 86
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Работодавaчите на должниците, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија и носителите на платен промет се
должни да запрат со постапување по издадените налози од страна на извршителите, во периодот определен
со член 1 од оваа уредба со законска сила.
По поднесените приговори за незаконитости при
извршувањето согласно член 86 од Законот за извршување, основните судови во Република Северна Македонија, се должни да донесат решенија, а Апелационите
судови да одлучат по поднесените жалби против решението на судот по приговор согласно член 87 од Законот за извршување, заради создавање услови за непречена распределба на средствата пристигнати на посебните сметки на извршителите.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2524/1
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1303.
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 31 март 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола му престанува користењето
на дел од недвижни ствари и тоа:
- деловни простории бр.45, бр.46 и бр.56 со површина од 37,68 м2, кои се дел од вкупната површина
од 210 м2, во зграда бр.1, намена на зграда В3-9, влез 1,
кат К1, кои се наоѓаат на ул.Ленинова бр.39 во Битола,
на КП бр.12899/1, КО Битола 3, запишани во Имотен
лист бр. 32680 и
- деловна просторија бр.58, со површина од 70 м2,
која е дел од вкупната површина од 282 м2, во зграда
бр.2, намена на зграда В3-10, влез 1, кат К1, бр.1, која
се наоѓа на ул.Климент Охридски бр.27 во Битола, на
КП бр.12899/1, КО Битола 3, запишана во Имотен лист
бр. 32680.

Член 2
Оваа одлука влегува со денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1479/1
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1304.
Врз основа на член 12 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 31 март 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АМБАСАДАТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава на времено користење дел
од недвижни ствари – деловни простории на Амбасадата на Република Франција во Република Северна Македонија - Скопје, а за потребите на Француската Алијанса во Битола и тоа:
- деловни простории бр.45, бр.46 и бр.56 со површина од 37,68 м2, кои се дел од вкупната површина
од 210 м2, во зграда бр.1, намена на зграда В3-9, влез 1,
кат К1, кои се наоѓаат на ул.Ленинова бр. 39 во Битола,
на КП бр.12899/1, КО Битола 3, запишани во Имотен
лист бр.32680, сопственост на Република Северна Македонија и
- деловна просторија бр.58, со површина од 70 м2,
која е дел од вкупната површина од 282 м2, во зграда
бр.2, намена на зграда В3-10, влез 1, кат К1, бр.1, која
се наоѓа на ул.Климент Охридски бр.27 во Битола, на
КП бр.12899/1, КО Битола 3, запишана во Имотен лист
бр. 32680, сопственост на Република Северна Македонија.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за период од
четири години од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1479/2
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1 април 2020
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1305.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 31 март 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИЗВИДНИЧКИ
ОДРЕД „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“ КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:

Стр. 6 - Бр. 86
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Извиднички
одред „Наум Наумовски-Борче“- Крива Паланка.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Извиднички
одред „Наум Наумовски-Борче“- Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1729/1
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1 април 2020

Бр. 86 - Стр. 7

1306.
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 31 март 2020 година, донесе

1308.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/25, 61/15, 39/16, 64/18,
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 31 март 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
– СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ Скопје, да спроведе постапка за
избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни
ствари - опрема, кои се дотраени, неупотребливи и
технолошко застарени и не можат да се продадат или
разменат како такви, согласно Oдлуката за резултатите
од попис со состојба 31.12.2019 година, број 02-234/9
од 29.1.2020 година, донесенa од Управниот одбор на
ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1786/1
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1307.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија”
бр.3/98, 43/14, 64/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 31 март
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРЕСМЕТКА
ЗА 2019 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
1. Со оваа одлука се потврдува Годишната пресметка за 2019 година на Агенцијата за поттикнување на
развојот на земјоделството, бр.02-75/4 од 21.2.2020 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за
поттикнување на развојот на земјоделството, на седницата, одржана на 21.2.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1965/1
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната
одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Јавното претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија - Скопје
бр. 0101- 824/5 од 6.2.2020 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата,
одржана на 6.2.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2047/1
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1309.
Врз основа на член 215 став (1) точка 1) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18) Владата на Република Северна Македонија во
својство на единствен содружник на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, на седницата,
одржана на 31 март 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКАТА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се усвојува Годишната сметка и Годишниот финансиски извештај за работата на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за
2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Бр. 44-2158/1
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 86
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1310.
Врз основа на член 9 од Законот за jавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
број: 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 31 март 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ
Член 1
Во Одлуката за основање на Јавно претпријатие за
железничка инфраструктура Железници на Република
Северна Македонија – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/07, 21/11, 2/16, 31/17 и
177/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/19 ), членот 2 се менува и гласи:
„Јавното претпријатие ќе работи и ќе учествува во
правниот промет под фирмата:
Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија –
Скопје/
Ndërmarrja
Publike
për
Infrastrukturë
Hekurudhore Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së
Veriut – Shkup.
Скратен назив на претпријатието е ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје/NP HRMV Infrastruktura –
Shkup.
Претпријатието ќе работи и ќе учествува во меѓународниот промет под фирма: Public Enterprise for
Railway Infrastructure Railways of Republic of North
Macedonia – Skopje.
Скратен назив на Претпријатието во меѓународен
промет е: ZRSMI”.
Член 2
Оваа одлука влегува во сиила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2622/1
31 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1311.
Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр.
72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1. На нотарот Аница Маџункова, со службено седиште за подрачјето на Основниот суд во Струмица и
престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 26.4.2020 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 04-526/1
од 23.2.1998 година, врз основа на Првиот конкурс за
именување на нотари, лицето Аница Маџункова е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во
Струмица. Нотарот Аница Маџункова од Струмица ро-

дена на ден 26.4.1956 година, на ден 26.4.2020 година
навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува
условите за престанок на службата на нотарот.
Согласно со наведеното, а врз основа на член 18
став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18),
Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на Решението.
Бр. 09-1372/1
26 март 2020 година
Министер за правда,
Скопје
д - р Рената Дескоска, с.р.
__________
1312.
Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр.
72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1. На нотарот Наџи Зеќири, со службено седиште за
подрачјето на Основниот суд во Тетово му престанува
службата на нотар поради навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 19.5.2020 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 04-513/1
од 23.2.1998 година, врз основа на Првиот конкурс за
именување на нотари, лицето Наџи Зеќири е именуван
за нотар на подрачјето на Основниот суд во Тетово.
Нотарот Наџи Зеќири од Тетово, роден на ден
19.5.1956 година, на ден 19.5.2020 година навршува 64
години возраст, поради што ги исполнува условите за
престанок на службата на нотарот.
Согласно со наведеното, а врз основа на член 18
став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18),
Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на Решението.
Бр. 09-1373/1
26 март 2020 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1313.
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Северна 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, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-36 од
9.3.2020 година на седницата одржана на ден 23.3.2020
година го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Тања Поповска од Скопје издадена со Решение бр УП 1 08-110 од 26.05.2015 година година од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за период од пет години.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Тања Поповска се обновува за период од
5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Тања Поповска престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Зоран Колев од Скопје издадена со Решение бр. УП1 08-111 од 26.05.2015 година
година од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за период од пет години.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Зоран Колев се обновува за период од 5
(пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Зоран Колев престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во
случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-36
23 март 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 152 Ligjit për Letra me Vlerë (Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014 , 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018
dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut duke vepruar ndaj kërkesës nr.
PA1 08-36 datë 9.3.2020 në seancën e mbajtur më datë
23.3.2020 mori
AKTVENDIM
PËR RIPËRTRIRJE TË LEJES SË PUNËS SË
KËSHILLTARIT INVESTIV
1. Ripërtërihet leja e punës e këshilltarit investiv për
personin Tanja Popovska nga Shkupi, e lëshuar me
Aktvendim nr. PA1 08-110 datë 26.5.2015 nga Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut
për një periudhë prej pesë viteve.
2. Leja e punës e këshilltarit investiv për personin
Tanja Popovska ripërtërihet për një periudhë prej 5 (pesë)
viteve nga dita e marrjes së këtij aktvendimi.
3. Vlefshmëria e lejes së punës së këshilltarit investiv
për personin Tanja Popovska përfundon edhe para skadimit
të afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij aktvendimi në
rastet e parapara me ligj.
4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 08-36
23 mars 2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë
i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.
__________

1314.
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Северна 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, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-37 од
9.3.2020 година на седницата одржана на ден 23.3.2020
година го донесе следното

Број УП1 08-37
23 март 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 152 të Ligjit për Letra me Vlerë
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016, 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me
Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut duke vepruar
ndaj kërkesës nr. PA1 08-37 datë 9.3.2020 në seancën e
mbajtur më datë 23.3.2020 mori
AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRIRJE TË LEJES SË PUNËS
SË KËSHILLTARIT INVESTIV
1. Ripërtërihet leja e punës e këshilltarit investiv për
personin Zoran Kolev nga Shkupi, e lëshuar me Aktvendim
08-589/3 datë 26.5.2015 nga Komisioni i Letrave me Vlerë
i Republikës së Maqedonisë së Veriut për një periudhë prej
pesë viteve.
2. Leja e punës e këshilltarit investiv i ripërtërihet
personit Zoran Kolev për një periudhë prej 5 (pesë) viteve
nga dita e marrjes së këtij aktvendimi.
3. Vlefshmëria e lejes së punës së këshilltarit investiv
për personin Zoran Kolev përfundon edhe para skadimit të
afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij aktvendimi në rastet
e parapara me ligj.
4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 08-37
23 mars 2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë
i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.
__________

1315.
Врз основа на член 9, член 12 и член 16 од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Северна Македонија“ 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, 83/2018 и 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија постапувајќи по Барањето на Агроплод АД
Ресен за одобрение за издавање на хартии од вредност
по пат на јавна понуда – втора емисија на акции, поднесено на ден 30.1.2020 година и дополнето на
11.3.2020 година, на седницата одржана на ден
23.3.2020 година донесе

Стр. 10 - Бр. 86
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РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА
1. На Агроплод АД Ресен за призводство, преработка и промет увоз-извоз со П.О се дава одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда –
втора емисија на 5.455 обични акции со поединечна номинална вредност од 220 евра по акција, со продажна
цена од 13.530,00 денари по акција и со вкупна продажна вредност на емисијата од 73.806.150,00 денари.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр.01-426/8 од
26.10.2019 година за зголемување на основната главнина на Друштвото донесена на Собранието на акционери на Друштвото.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во трговскиот
регистар.
4. Одобрението за издавање на хартии од вредност
по пат на јавна понуда ќе се спроведе под услов Централниот регистар на Република Северна Македонија
да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник
на Република Северна Македонија“.
УП 1 Број 10-30
23 март 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 9, nenit 12 dhe nenit 16 të Ligjit për
Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” nr. 95/2005, nr. 25/2007, nr.
07/2008, nr. 57/2010, nr. 135/2011, nr. 13/2013, nr.
188/2013, nr. 43/2014, nr. 15/2015, nr. 154/2015, nr.
192/2015, nr. 23/2016, nr. 83/2018 dhe numër 31/2020),
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut duke vepruar ndaj Kërkesës së Agroplod SHA
Resnjë për miratimin e emetimit të letrave me vlerë
nëpërmjet ofertës publike – emetim i dytë i aksioneve,
parashtruar më datë 30.1.2020 dhe plotësuar më datë
11.3.2020, në seancën e mbajtur më datë 23.3.2020 mori
AKTVENDIM
PËR DHËNIE TË MIRATIMIT TË EMETIMIT TË
LETRAVE ME VLERË NËPËRMJET OFERTËS
PUBLIKE
1. Agroplod SHA Resnjë i jepet miratimi i prodhimit,
përpunimit dhe qarkullimit import-eksport me P.O për
emetimin e letrave me vlerë nëpërmjet ofertës publike –
emetim i dytë i 5.455 aksioneve të zakonshme me vlerë
individuale nominale prej 220 euro për aksion, me çmim të

shitjes prej 13.530,00 denarë për aksion dhe me vlerë të
përgjithshme të shitjes së emetimit prej 73.806.150,00
denarë.
2. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e
këtij aktvendimi obligohet që t’i kryejë të gjitha detyrimet
e letratve me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën e paraparë
me ligjin dhe Vendimin nr.01-426/8 datë 26.10.2019 për
rritje të kapitalit themelor të Shoqërisë, miratuar në
Kuvendin e Aksionarëve të Shoqërisë.
3. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e
këtij aktvendimi obligohet që brenda 8 (tetë) ditësh nga
realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e
kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar.
4. Miratimi i emetimit të letrave me vlerë nëpërmjet
ofertës publike do të zbatohet me kushtin që Regjistri
Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të marrë
aktvendim për regjistrim të rritjes së kapitalit themelor.
5. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e
këtij aktvendimi obligohet që të dorëzojë letrat me vlerë
për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë brenda 3
(tre) ditësh pune nga dita e regjistrimit të rritjes së kapitalit
themelor në Regjistrin Tregtar.
6. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e
këtij aktvendimi obligohet që brenda 5 (pesë) ditësh pune
nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave me
vlerë, të dorëzojë dëshmi deri te Komisioni i Letrave me
Vlerë se është bërë regjistrim i aksioneve.
7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
PA 1 Numër 10-30
23 mars 2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë
i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.
__________

1316.
Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член
27 од Законот за хартии од вредност (Службен весник
на РСМ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010,
135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016, 83/2018 и 31/2020), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по Барањето на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
АД Друштво за неживотно осигурување Скопје поднесено на ден 19.03.2020 година, на седницата одржана
на ден 23.03.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за
неживотно осигурување Скопје се дава одобрение за
издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на
приватна понуда - трета емисија на 12.000 обични акции со вкупен износ на емисијата од 1.200.000 евра односно 74.041.200 денари, согласно Одлуката бр. 022084/1 од 16.3.2020 година за зголемување на основната главнина на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Друштво за неживотно осигурување Скопје со парични
влогови преку издавање на трета емисија на обични акции по пат на приватна понуда за институционален инвеститор, донесена од Собранието на акционери на
Друштвото.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлука бр. 02-2084/1 од
16.3.2020 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот
регистар.
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4. Одобрението за издавање на хартии од вредност
по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов
Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на
основната главнина.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност на РСМ да достави доказ дека е извршен
упис на акциите.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
УП1 Број 10-42
23 март 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) pika 28, nenit 9 dhe
nenit 27 të Ligjit për Letra me Vlerë (Gazeta Zyrtare e
RMV-së numër 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010,
135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016, 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me
Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar
ndaj Kërkesës së KROACIJA OSIGURUVANJE SHA
Shoqëria e Sigurimeve Jojetësore Shkup parashtruar më
datë 19.3.2020, në seancën e mbajtur më datë 23.3.2020
mori
AKTVENDIM
PËR DHËNIE TË MIRATIMIT TË EMETIMIT TË
LETRAVE AFATGJATA ME VLERË NËPËRMJET
OFERTËS PRIVATE
1. KROACIJA OSIGURUVANJE SHA Shoqërisë së
sigurimeve jojetësore Shkup i jepet miratimi i emetimit të
letrave afatgjata me vlerë nëpërmjet ofertës private –
emetimi i tretë i 12.000 aksioneve të zakonshme me shumë
të përgjithshme emetimi prej 1.200.000 euro, përkatësisht
74.041.200 denarë, në përputhje me Vendimin nr. 022084/1 datë 16.3.2020 për rritjen e kapitalit themelor të
KROACIJA OSIGURUVANJE SHA Shoqëria e
sigurimeve jojetësore Shkup me depozita në para
nëpërmjet lëshimit të emetimit të tretë të aksioneve të
zakonshme nëpërmjet ofertës private për një investitor
institucional, miratuar nga Kuvendi i Aksionarëve të
Shoqërisë.
2. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e
këtij aktvendimi obligohet që të kryejë të gjitha detyrimet e
letratve me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën e paraparë
me ligjin dhe Vendimin nr. 02-2084/1 datë 16.3.2020.
3. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e
këtij aktvendimi obligohet që brenda 8 (tetë) ditësh nga
realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e
kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar.
4. Miratimi i emetimit të letrave me vlerë nëpërmjet
ofertës private do të zbatohet me kushtin që Regjistri
Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të marrë
aktvendim për regjistrim të rritjes së kapitalit themelor.
5. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e
këtij aktvendimi obligohet që t’i dorëzojë letrat me vlerë
për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë brenda 3
(tre) ditësh pune nga dita e regjistrimit të rritjes së kapitalit
themelor në Regjistrin Tregtar.

6. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e
këtij aktvendimi obligohet që brenda 5 (pesë) ditësh pune
nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave me
vlerë, të dorëzojë dëshmi deri te Komisioni i Letrave me
Vlerë i RMV-së se është bërë regjistrim i aksioneve.
7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
PA1 Numër 10-42
23 mars 2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë
i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1317.
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), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Унгарија („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 17/20 и
26/20), во членот 1 став (1) се додава нова алинеја 1 која гласи:
“ - Бакс-Кискун/Bács-kiskun,“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-222/3
30 март 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
1318.
Врз основа на член 106 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015,
193/2015, 11/18, 21/18, 98/19 и 153/19), а во врска со
член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ број 185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на
ден 27 март 2020 година ја донесе следната

Стр. 12 - Бр. 86

1 април 2020

ОДЛУКА
I
Износот на средствата кои операторите на територијата на Република Македонија кои годишно остваруваат минимум бруто приход од 100.000 евра од обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи
и/или услуги, треба да го уплатат во компензацискиот
фонд за универзална услуга за 2020 година, се утврдува во висина од 0,10% од вкупниот приход што го има
остварено операторот од обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги во 2019
година.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Образложение
Согласно член 106 став 3 од Законот за електронските комуникации од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“
број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18, 21/18,
98/19 и 153/19), а во врска со член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга, висината од 0,10% е определена согласно проценетите потребни средства во компензацискиот фонд за универзална услуга за 2020 година од кои
ќе се врши исплата на нето трошоците на давателите на
универзална услуга што се пресметуваат како разлика
меѓу нето трошоците за обезбедување на универзалната услуга и нето трошоците кои давателот на универзална услуга би ги имал кога не би бил давател на универзална услуга при што се зема предвид проценетата
добивка и нематеријалните поволности што ги има давателот на универзална услуга при обезбедувањето на
универзална услуга.

Висината на средствата за надоместување на нето
трошоците Агенцијата ги обезбедува од операторите
кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/ или даваат јавни комуникациски услуги на територијата на
Република Македонија кои годишно остваруваат минимален бруто приход од 100,000 Евра, согласно членот
35 од Правилникот за обезбедување на услуги опфатени со универзалната услуга. Износот на средствата за
2020 година, се утврдува во висина од 0,10% од вкупниот приход од претходната 2019 година, остварен со
вршење на работи со јавни комуникациски мрежи
и/или обезбедување на јавни комуникациски услуги.
Врз основа на доставените податоци од операторите за остварениот вкупен годишен приход за 2019 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ќе донесе поединечно решение за секој од
операторите со кое се утврдува точниот износ на средства што операторот треба да го уплати во компензацискиот фонд за универзална услуга, како и рокот за
плаќање.
Врз основа на горенаведеното, согласно член 106
став 3 од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ број
39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18, 21/18,
98/19 и 153/19), а во врска со член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ број 185/2014), Директорот на Агенцијата за
електронски комуникации ја донесе оваа одлука како
во диспозитивот.
Бр. 0508-1257/1
27 март 2020 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации,
Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.
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