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ОДЛУКА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2274.

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО

Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија, членот 18 став (1) и членот 234
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 96/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018
година, донесе

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
I. За претседател и членови на Советот на експерти
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, се именуваат:
а) за претседател

ОДЛУКА

- Максуд Али, дипломиран економист и

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНOВИ

б) за членови:

НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

1) Ментор Јакупи, дипломиран економист;

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2) Дарко Саздов, дипломиран економист;
3) Борче Божиноски, дипломиран правник и

1. За претседател и членови на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, се именуваат:

4) Марина Макенаџиева, дипломирана по Бизнис
Администрација - насока Маркетинг.
II. Претседателот и членовите под редниот број 1

а) за претседател
- Марко Бислимоски, магистер по електротехника,
б) за членови:
- Наташа Вељановска, магистер по електротехника,
- Атанаско Тунески, доктор на технички науки и
- Куштрим Рамадани, дипломиран инженер.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

и 2 oд точка I. на оваа одлука, професионално се ангажирани во Агенцијата со полно работно време.
III. Со денот влегувањето во сила на оваа одлука
престанува мандатот на составот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување именувани со Одлуката за

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

именување на претседател и членови на Советот на ек-

ка Македонија“.

сперти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Република Македонија" број 23/13) и Одлуката за именување на член на Советот на експерти на Агенцијата

Бр. 08-3994/1

Претседател на Собранието

за супервизија на капитално финансирано пензиско

26 јуни 2018 година

на Република Македонија,

осигурување („Службен весник на Република Македо-

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.
__________

2275.
Врз основа на членот 50 ставови (3), (5) и (7) од
Законот за задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004
113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10,
36/11, 98/12, 13/13, 164/13, 44/14, 192/15, 30/16 и
21/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

нија“ број 25/13).
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3996/1

Претседател на Собранието

26 јуни 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.
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Бр. 118 - Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2277.

2276.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

Врз основа на член 184, алинеја а), б), в), к), л) и п),

јалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/09,

а во врска со член 2, алинеја 44 од Законот за хартии од

36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,

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

44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15,

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,

173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18) и член 6 од Пра-

43/2014. 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и

вилникот за формата, содржината и начинот на водење

83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

на регистар на здруженија на граѓани од областа на со-

лика Македонија на седницата одржана на ден

цијалната

22.06.2018 година, ја донесе следната

заштита

("Службен

весник

на

РМ"

бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика,
ОДЛУКА

донесе

1. Финансиските инструменти издадени од банка

РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА

како капитални инструменти во форма на перпетуални
обврзници (обврзници без рок на достасување) кои можат да се вклучат во додатен основен капитал согласно

ЗАШТИТА

глава III.1.2. од Одлуката за методологијата за утврду-

1. Барањето на Здружение на граѓани за помош и
поддршка на лица со Даунов синдром ТРИСОМИЈА 21
- Скопје, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружение на граѓани за помош и поддршка на
лица со Даунов синдром ТРИСОМИЈА 21 - Скопје, со
седиште на ул. „Иван Цанкар“ бр.1Б, Скопје - Карпош
се впишува во Регистарот на здруженија од областа на
социјалната заштита, што се води при Министерството
за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружение на граѓани за помош
и поддршка на лица со Даунов синдром ТРИСОМИЈА
21 - Скопје, со седиште на ул. „Иван Цанкар“ бр.1Б,
Скопје - Карпош, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во "Службен весник
на Република Македонија".

вање на адекватноста на капиталот (Службен весник на
РМ бр.158/2010, 123/2012, 43/2014, 153/2015, 6/2016 и
218/2016) донесена од НБРМ, се сметаат за хартии од
вредност согласно член 2, алинеја 44 од Законот за хартии од вредност.
2. Финансиските инструменти од точка 1 на оваа
Одлука ги имаат следните карактеристики:
- Издадени се и уплатени во целост, при што банката не го финансира нивното купување, директно или
индиректно;
- Не се купени од страна на банката, нејзина подружница или лице во кое банката има учество;
- Во случај на стечај или ликвидација на банката се
исплаќаат по инструментите коишто се дел од дополнителниот капитал на банката;
- Не се обезбедени или покриени со било каква гаранција од страна на банката или лице поврзано со неа,
со што би се намалил степенот на субординација на
овие инструменти;

Бр. 10-4624/4

- Не подлежат на било каков договор што го нама-

24 јуни 2018 година

Министер,

Скопје

Мила Царовска, с.р.

лува степенот на субординација, во случај на стечај
или ликвидација на банката;

Стр. 4 - Бр. 118

- Немаат рок нa достасување;
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- во случај на настанување критичен настан, дефи-

- Во случаите кога се предвидени една или повеќе

ниран во актот за издавање на финансиските инстру-

опции за откуп или отплата на инструментот, искорис-

менти, се отпишува, односно намалува вредноста на

тувањето на опцијата за откуп или отплата е дискреци-

главницата на овие инструменти на трајна или времена

оно право само на издавачот;
- Можат да се откупат или отплатат од страна на
банката само по добиена согласност од Народната банка на Република Македонија.

основа или инструментот се претвора во инструмент од
редовниот основен капитал;
- Инструментот не смее да има карактеристики коишто можат да ја отежнат докапитализацијата на банката;

- Не постојат клаузули или друг вид одредби заради

- Капиталниот инструмент нема третман на депозит

кои би се очекувало дека инструментите можат да се

(штеден влог) и не е предмет на осигурување од страна

откупат или отплатат освен во случај на стечај и ликви-

на Фондот за осигурување на депозити.

дација на банката или по добиена согласност од Народната банка;
- Банката не поттикнува очекување дека Народната
банка ќе ја издаде потребната согласност за откуп или

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Комисијата за хартии од вредност.

отплата на инструментите;
- Исполнети се следниве услови во однос на надоместокот (каматата) што може да им се распредели на

Број 10-424/1

Комисија за хартии од вредност

22 јуни 2018 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,

имателите на капиталните инструменти:

м-р Нора Алити, с.р.

· исплатата на каматата се врши од добивката расположлива за распределба, при што исплатата на каматата може да се изврши и доколку добивката не е ревидирана од страна на овластен ревизор;

_________
2278.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/05,

· висината на каматата не треба да се менува во за-

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,

висност од кредитната способност на банката или пак

43/2014, 15/2015, 154/2015, 23/2016 и 83/2018), Коми-

од кредитната способност на нејзиното матично лице;

сијата за хартии од вредност на Република Македонија,

· банката има целосна дискреција во секое време да
ја откаже исплатата на каматата за неограничен период
и на некумулативна основа и без ограничувања да го
користи неисплатениот надоместок за исполнувањето
на своите обврски;
· откажувањето на исплатата на каматата не се смета за неможност банката да ги измирува своите обврски;

постапувајќи по Барањето на Халк Банка АД Скопје
поднесено на ден 07.03.2018 година и дополнето на ден
21.03.2018 година, на седницата одржана на ден
22.06.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА

· откажувањето на исплатата на каматата не ја ограничува банката да врши исплата врз други основи;

1. На Халк Банка АД Скопје се дава одобрение за

- Не се земаат предвид при утврдувањето дали се

издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на

исполнети условите за отворање стечајна постапка,

приватна понуда - тринаесетта емисија на 61.500 обич-

согласно со закон;

ни акции со вкупен износ на емисијата од 615.000.000

27 јуни 2018

Бр. 118 - Стр. 5

денари, согласно Одлуката бр.4457/2 од 23.02.2018 го-

2279.

дина за зголемување на основната главнина на Халк

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

Банка АД Скопје со издавање на акции по пат на при-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-

ватна понуда со XIII-та емисија на акции на институци-

донија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011,

онален инвеститор, донесена на Седница на Собрание-

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016

то на акционери на банката одржана на ден 23.02.2018

и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

година.

лика Македонија, постапувајќи по Барањето на Друш-

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.4457/2 од
23.02.2018 година за зголемување на основната главнина на Халк Банка АД Скопје со издавање на акции по
пат на приватна понуда со XIII-та емисија на акции на
институционален инвеститор.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

твото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, поднесено
на ден 16.05.2018 година и дополнето на ден 29.05.2018
година, на седницата одржана на ден 22.06.2018 година
донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот

1. На Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД
Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни

регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

хартии од вредност по пат на приватна понуда - четврт-

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

та емисија на 865 обични акции со вкупен износ на

те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

емисијата од 865.000 евра, во денарска противвредност

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

од 53.198.105 денари, согласно Одлуката за зголемува-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина

ње на основната главнина на Друштвото за осигурува-

во трговскиот регистар.

ње ЕУРОСИГ АД Скопје преку издавање на нови ак-

5. 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 Република Македонија да достави доказ
дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на

ции од четврта емисија по пат на приватна понуда број
0201-1/4 од 15.05.2018 година, донесена од Собранието
на акционери на Друштво за осигурување ЕУРОСИГ
АД Скопје на ден 15.05.2018 година.
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

Република Македонија“.

предвиден со Законот и согласно Одлуката за зголемуУП 1 Број 10-9

Комисија за хартии од вредност

вање на основната главнина на Друштвото за осигуру-

22 јуни 2018 година

на Република Македонија

вање ЕУРОСИГ АД Скопје преку издавање на нови ак-

Скопје

Претседател,
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3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

РЕШЕНИЕ

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот

НА ПРИВАТНА ПОНУДА

регистар.
4. 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.

1. На Македонски енергетски ресурси АД Скопје се
дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност - шеста емисија на 58.540 обични акции, во
вредност од 5.854.000 евра односно 359.991.730 денари
согласно Одлуката број 02-1231/13 од 02.04.2018 година за зголемување на основната главнина, со влогови
преку издавање на нови акции од шеста емисија по пат

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

на приватна понуда, донесена од Владата на Република

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-

Македонија во својство на Собрание на акционери на

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

Акционерско друштво за вршење на енергетски дејнос-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од

ти Македонски енергетски ресурси Скопје во државна

вредност на Република Македонија да достави доказ

сопственост.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот

Република Македонија“.

предвиден со Законот и Одлуката број 02-1231/13 од
УП 1 Број 10-23
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22 јуни 2018 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
_________

2280.

02.04.2018 година за зголемување на основната главнина, со влогови преку издавање на нови акции од
шеста емисија по пат на приватна понуда, донесена од
Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

тии од вредност („Службен весник на РМ“ број

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014,

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис

15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), поста-

зголемувањето на основната главнина во трговскиот

пувајќи по барањето на Македонски енергетски ресурси АД Скопје за одобрување на приватна понуда на
хартии од вредност од 22.05.2018 година, Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија, на
седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе
следното

регистар.
4. 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.
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5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

година за зголемување на основната главнина од сред-

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-

ства на друштвото со издавање хартии од вредност по

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

пат на приватна понуда со втора емисија донесена од

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од

Собранието на акционери на Друштвото.

вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

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

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 02-1/12
од 29.05.2018 година

за зголемување на основната

УП 1 Број 10-24
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главнина од средства на друштвото со издавање хартии

22 јуни 2018 година

на Република Македонија

од вредност по пат на приватна понуда со втора емиси-
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ја донесена од Собранието на акционери на Друш-

м-р Нора Алити, с.р.
_________

твото.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

2281.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот

донија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011,

регистар.

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од

и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

лика Македонија, постапувајќи по Барањето на Маке-

те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

донско кредитно биро АД Скопје, поднесено на ден

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

11.06.2018 година и дополнето на ден 14.06.2018 го-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина

дина, на седницата одржана на ден 22.06.2018 година

во трговскиот регистар.

донесе

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) раРЕШЕНИЕ

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ

вредност на Република Македонија да достави доказ

НА ПРИВАТНА ПОНУДА

дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на

1. На Македонско кредитно биро АД Скопје се дава

Република Македонија“.

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на

УП 1 Број 10-31
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1.000 обични акции со вкупен износ на емисијата од

22 јуни 2018 година

на Република Македонија

100.000 евра, во денарска противвредност од 6.151.280

Скопје

Претседател,

денари, согласно Одлуката бр. 02-1/12 од 29.05.2018

м-р Нора Алити, с.р.
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