Број 103

23 мај 2019, четврток

www.slvesnik.com.mk

година LXXV
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
Стр.
1284.

1285.
1286.
1287.

1288.

1289.

Одлука за распишување Јавен оглас за избор на здруженија од областа на човековите права, полициското право и правосудството......
Одлука за разрешување директор
на Агенцијата за разузнавање...........
Одлука за именување директор на
Агенцијата за разузнавање................
Програма за изменување на Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2018-2022 година.................
Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на потврдата за вршење на превоз
на носителите на семејно земјоделско стопанство....................................
Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината
на дозволата за посебен линиски
превоз на патници..............................

Стр.
1290.

2
3
3

1291.
1292.

3

1293.
4
1294.

6

Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и
програмата за полагање на испитот
за добивање на СПК на лице одговорно за превоз, формата и содржината на пријавата за полагање на
испит, записникот за положен испит и на сертификатот.......................
Оглас од Судски совет на Република Северна Македонија.....................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице
со дозвола за работа со хартии од
вредност..............................................
Правилник за начинот и постапката за вршење контрола и надзор.
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на
книгата на налози...............................

8
10

10
15

26

Стр. 2 - Бр. 103

23 мај 2019

Стр.
1295.

1296.

1297.

Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината,
евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената
легитимација на воздухопловниот
инспектор............................................
Правилник за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива
за транспорт........................................
Тарифен систем за изменување на
Тарифен систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија..................................

Стр.
1298.

28

1299.
32
1300.

34

Исправка на Правилникот за начин и услови за определување на
регулиран максимален приход и регулирамни просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на
електрична енергија и диструбуција
на електрична енергија......................
Договор за меѓуопштинска соработка....................................................
Објава за стапката на трошоците
на живот и платите за месец април
2019 година.........................................
Огласен дел.......................................

34
34

35
1-44

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1284.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 11-д од Законот за
народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2003, 114/2009, 181/16, 189/16
и 35/18), Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ
ПРАВА, ПОЛИЦИСКОТО ПРАВО И ПРАВОСУДСТВОТО
I. Собранието на Република Северна Македонија распишува јавен оглас за избор на три здруженија од областа на човековите права, полициското право и правосудството.
II. Избраните здруженија номинираат по еден претставник за надворешен член во Народниот правобранител - механизам за граѓанска контрола, со мандат од една година.
III. Надворешните членови треба да ги исполнуваат следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија,
- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на
професија, дејност или должност,
- да имаат стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование и
- да имаат пет години работно искуство кај невладини организации (здруженија) во областа на човековите
права, полициското право и правосудството.
IV. Пријавата за учество на овој оглас и потребните документи за докажување дека здружението е од областа на човековите права, полициското право и правосудството и дека има лицa кои ги исполнуваат условите
од точката III. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните здруженија треба
да ги поднесат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на објавувањето
на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3041/1
22 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

23 мај 2019
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

1285.
Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Северна Македонија и амандман XII, точка 2
на Уставот на Република Северна Македонија, а во согласност со член 3, став 1 од Законот за Агенција за разузнавање, донесувам

1287.
Врз основа на член 7 од Законот за земјоделство и
рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,
177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16,
163/16,74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај
2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ
I
Зоран Иванов, се разрешува од функцијата директор на Агенцијата за разузнавање.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08-67/1
22 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2018 - 2022 ГОДИНА
I
Во Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.32/18) во делот V.МЕРКИ ОД ПОЛИТИКАТА НА
РУРАЛЕН РАЗВОЈ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ СО ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД И РОКОВИ, во Табела 3 , мерката 115 се менува и гласи:

__________

1286.
Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Северна Македонија и амандман XII, точка 2
на Уставот на Република Северна Македонија, а во согласност со член 3, став 1 од Законот за Агенција за разузнавање, донесувам
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ
I
Еролд Муслиу, се именува за директор на Агенцијата за разузнавање.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08-68/1
22 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2355/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1288.
Врз основа на член 9-б став 4 од 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, 06/12, 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 ), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА НОСИТЕЛИТЕ НА СЕМЕЈНО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на потврдата за вршење на превоз на носителите на семејно земјоделско стопанство („Службен весник на Република Македонија" бр. 85/14) во членот 2 став 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“, зборовите „датум на издавање,“ се заменуваат со зборовите „издадена на:“, а зборовите „рок на важност“ се заменуваат со зборовите
„важи до:“.
Член 2
Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4228/1
10 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

23 мај 2019
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1289.
Врз основа на член 44 став 6 од 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, 06/12, 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 ), министерот за
транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА
ПОСЕБЕН ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на дозволата за посебен линиски превоз на патници („Службен
весник на Република Македонија" бр. 39/07) во членот 2 став 2 зборовите: „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број 01-4230/1
10 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

23 мај 2019
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1290.
Врз основа на член 8-а став 9 од 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, 06/12, 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 ), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СПК НА ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРЕВОЗ, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ, ЗАПИСНИКОТ ЗА ПОЛОЖЕН
ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ
Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на СПК на лице
одговорно за превоз, формата и содржината на пријавата за полагање на испит, записникот за положен испит
и на сертификатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 174/18) Прилогот 4 се заменува со нов
Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4232/1
10 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

23 мај 2019
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1291.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
врз основа на член 47 став 5 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“бр.58/2006, 35/2008, 150/2010
и 83/18), објавува
О ГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВИШ
УПРАВЕН СУД
Кандидатите за избор на претседател на суд треба да
ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.
58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18).
Заинтересираните кандидати пријавата заедно
со потребната документација во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Северна Македонија, ул.
Македонија бр. 5, Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB
страната на Судскиот совет на Република Северна
Mакедонија
на
следната
адреса:
http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно
член 16 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Сл. весник на РМ“
бр.150/2010). Од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија ќе бидат спроведени психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на знаење на практична работа со компјутери. По
однос на термините за полагање на тестовите и проверка на знаење на практична работа со компјутери,
кандидатите ќе бидат дополнително известени од
страна на Судскиот совет на Република Северна
Македонија. Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на
кандидатите.
Бр. 08-868/2
22 мај 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1292.
Врз основа на член 190 и член 131 став 9 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/5, 25/2007, 7/2008,
57/2011, 13/2013,188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 10.5.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО
ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола
за работа со хартии од вредност („Службен весник на
Република Mакедонија“ број 6/2007, 95/2008, 35/2011 и
81/2014), се менува член 4 и истиот гласи:
″Месечниот извештај за работењето на овластеното
правно лице што се доставува до Комисијата задолжително содржи:
1. Назив на овластеното правно лице кое го доставува месечниот извештај за работење
2. Остварен промет на овластеното правно лице на
домашен пазар во денари и тоа:
2.1. Остварен промет со обврзници и број на трансакции
2.2 Остварен промет со акции и број на трансакции
2.3 Остварен промет со акции во сопственост на
државата (кои се продаваат преку јавни берзански аукции) и број на трансакции
2.4 Остварен промет од блок трансакции и број на
трансакции
2.5 Остварен промет со државни хартии од вредност
2.6 Остварен промет при тргување за сопствена
сметка (принципал)
3. Остварен промет од тргување на странски регулирани пазари, мултилатерални платформи за тргување
и организирана платформа за тргување во денари и во
странска валута и тоа:
3.1 Остварен промет со акции на странски пазари
3.2 Остварен промет со обврзници на странски пазари
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3.3 Остварен промет од други хартии од вредност
(финансиски инструменти)
3.4 Остварен промет при тргување за сопствена
сметка (принципал)
3.5 Остварен промет од тргување преку шалтер
(ОТЦ) во странство

4.11 Остварен приход од тргување на странски пазари

4. Остварен вкупен приход по тарифник на овластеното правно лице по видови работи кои ги извршува
овластеното правно лице, согласно Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија со кое се дава дозвола за работа на овластеното правно лице, и тоа:
4.1 Остварен приход од купување и продавање на
хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот
4.2 Остварен приход од управување со портфолио
на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент
4.3 Остварен приход од вршење на трансакциите и
активностите за сметка на издавачот на хартиите од
вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии
од вредност, без задолжителен откуп на непродадените
хартии од вредност;
4.4 Остварен приход од вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од
вредност, со задолжителен откуп на непродадените
хартии од вредност;
4.5 Остварен приход од дејствување како покровител при котација;
4.6 Остварен приход од инвестиционо советување;
4.7 Остварен приход од извршување на трансакции
и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со
Законот за преземање на акционерски друштва;
4.8 Остварен приход од чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на
хартии од вредност во свое име, а за сметка на клиенти
во депозитар, отворање и водење на сметки на хартии
од вредност и за своите клиенти кои не се сопственици
на тие хартии од вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на
клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија, плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на хартии од
вредност кои се во негова сопственост и слично);
4.9 Остварен приход од прием и пренос на налози
за купување и продавање на хартии од вредност на
странски регулирани пазари мултилатерални платформи за тргување и организирана платформа за тргување
4.10 Остварен приход од вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност и

6. Број на склучени и раскинати договори за посредување при тргување во извештајниот период

5. Податоци за продавачите и купувачите за реализираните блок трансакции (системски и администраторски)

7. Број на добиени налози за купување од клиентите
во месецот за кој се поднесува извештајот и тоа на:
7.1 Домашен пазар
7.2 Странски регулирани пазари, мултилатерални
платформи за тргување и организирана платформа за
тргување
7.3 Тргување преку шалтер во странство
8. Број на добиени налози за продавање од клиентите во месецот за кој се поднесува извештајот и тоа:
8.1 Домашен пазар
8.2 Странски регулирани пазари, мултилатерални
платформи за тргување и организирана платформа за
тргување
8.3 Тргување преку шалтер во странство
9. Број на реализирани налози во извештајниот период на:
9.1 Домашен пазар
9.2 Странски регулирани пазари, мултилатерални
платформи за тргување и организирана платформа за
тргување
9.3 Тргување преку шалтер во странство
10. Дата, печат на Овластеното правно лице и потпис, односно дигитален квалификуван сертификат од
одговорното лице на правното лице.
Член 2
Се менува Прилог 1 од Правилникот за содржина
на месечниот извештај за работењето на овластено
правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност со нов Прилог образец во кој е утврдена формата и
содржината на податоците предвидени со членот 1 на
овој Правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Број 01-391/3
10 мај 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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1293.
Врз основа на член 190 став 1, член 193 став 4, член
199 и член 203 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на РСМ“ 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) и член
130 став 6 од Законот за инвестициски фондови
(,,Службен весник на РСМ“ бр. 12/2009, 67/2010,
24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016 Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија
на седницата одржана на ден 10.5.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ
КОНТРОЛА И НАДЗОР
Дел I. Општи одредби
Член 1
(1) Со овој Правилник се пропишуваат начинот и
постапката на кој Комисијата за хартии од вредност на
Република Северна Македонија (во понатамошниот
текст Комисијата), врши контрола врз овластените
учесници на пазарот на хартии од вредност, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки во делот на
работењето на инвестициските фондови (во понатамошниот текст: контрола) и надзор над физички и
правни лица (во понатамошниот текст: надзор), и подетално се уредуваат надлежностите и постапките на овластените лица од Комисијата при спроведување на
контролата / надзорот.
(2) Контролата согласно овој Правилник опфаќа,
контрола над законитоста во работењето на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки, заради
примена на законите во надлежност на Комисијата,
правилниците донесени врз основа на законите и правилата на саморегулирачките организации.
(3) Надзорот согласно овој Правилник опфаќа, надзор над законитоста во работењето на физичките и
правните лица предмет на надзорот, заради примена на
законите во надлежност на Комисијата и правилниците
донесени врз основа на законите.
Дел II. Овластени лица за вршење на контрола /
надзор
Член 2
(1) Овластени лица за вршење на контрола/надзор
според овој Правилник се лица вработени во Комисијата, кои врз основа на решение од Претседателот вршат контрола/надзор над субјектите од член 1 на овој
Правилник и лица кои врз основа на спроведена контрола/надзор предлагаат мерки спрема субјектите кои
се предмет на контрола/надзор.
(2) Овластени лица за вршење на контрола / надзор
се лица кои во извршувањето на работните задачи се
задолжени за прибирање, контрола / надзор и анализа
на извештаите, податоците и друга документација, што
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субјектите од член 1 на овој Правилник се должни да
ги доставуваат до Kомисијата согласно законските и
подзаконските акти како и на барање на Комисијата.
Дел III. Контрола
Видови на контрола
Член 3
(1) Комисијата може да врши редовна и вонредна
контрола. Редовната контрола се извршува согласно динамиката определена со Годишниот план на Комисијата дефиниран во член 4 од овој Правилник. Вонредна контрола
се извршува по потреба, односно по оценка на Претседателот на Комисијата, а по предлог на Координаторот на
Секторот за супервизија на пазарот на капитал.
(2) Според начинот на извршување, контролата може
да биде посредна и непосредна. Посредната контрола по
правило е вонредна, додека непосредна може да биде редовна и вонредна,. Посредната контрола се врши во просториите на Комисијата, додека непосредната се врши во
просториите на субјектот-предмет на контрола.
(3) Според подрачјето и опфатот, контролата може
да биде целосна и делумна.
(4) Обемот, начинот, овластените лица и предметот
на редовната и/или вонредната контрола ги определува
Претседателот на Комисијата со Решение за контрола,
непосредно пред спроведувањето на контролата.
(5) Времетраењето на контролата зависат од големината и целта на контролата, обемот на активности на
субјектот – предмет на контрола, и обемот на активностите кои треба да се преземат од страна на овластените лица за да се исполни предметот на контролата.
(6) Секое лице вработено во Комисијата може да
предложи посредна контрола за што го известува координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на
капитал. Координаторот е должен да го проследи предлогот до Претседателот на Комисијата по што Претседателот проценува дали ќе се спроведе контрола.
(7) Контролата која се спроведува со донесување на
Решението од член 9 на овој Правилник, ја вршат најмалку две овластени лица. Во случај кога контролата ја
вршат повеќе од две лица, во Решението од член 9 на
овој Правилник задолжително се наведува кое лице од
овластените лица ќе биде одговорно лице за спроведување на контролата.
Член 4
(1) Годишен план за контроли/надзор се составува
за спроведување на редовните контроли на овластените
учесници на пазарот на хартии од вредност, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови, депозитарните банки и друштва за
инвестиционо советување, кој се составува врз основа
на утврдени критериуми на ризик од страна на Секторот за супервизија и врз основа на континуираната посредна контрола и следење на овластените учесници на
пазарот на хартии од вредност и инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските
фондови депозитарните банки и друштвата за инвестиционо советување.
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(2) Годишниот план за вршење на контрола на
предлог на Координаторот на Секторот за супервизија
го одобрува Претседателот на Комисијата.
(3) Планот од ставот 1 на овој член се утврдува најдоцна до крајот на месец јануари во годината на која се
однесува планот.
(4) Годишниот план за контроли може да се менува
во зависност од моменталната состојба на работа на овластените учесници, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови депозитарните банки и друштвата за инвестиционо советување и истиот претставува службена тајна на Комисијата.
Предмет на контрола
Член 5
(1) Комисијата ја оценува усогласеноста на работењето на овластените учесници на пазарот за хартии од
вредност, преку континуирано следење и проверка на
податоците од извештаите, известувањата, деловните
евиденции и другите документи кои овластените учесници на пазарот на хартии од вредност се должни да ги
доставуваат до Комисијата согласно со постојните прописи, како и документи и известувања и објави од други субјекти, кои се поврзани со овластените учесници а
се однесуваат на работењето со хартии од вредност.
(2) Со контролата се врши следење, проверка и
анализа на финансиските известувања, извештаите и
друга документација која овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и другите субјекти се
должни да ги доставуваат до Комисијата во согласност
со Законот за хартии од вредност или на барање на Комисијата, контрола на книгите, на актите и на целокупната друга деловна документација, која се води согласно Законот за хартии од вредност и врз основа на други
прописи.
(3) Со контролата се утврдува особено и придржувањето на овластениот учесник до налозите на клиeнтите, начинот на водење на книгата на налози, водењето и користењето на паричните средства на клиентите,
одржувањето на основната главнина, придржувањето
кон правилата на берзанското работење и брокерската
етика, условите за работа, исполнување на обврските
за известување и финансиските обврски спрема Комисијата, усогласеност на интерните акти со законската
регулатива, усогласеност на целокупното работење на
овластениот учесник со законите и подзаконските акти
во надлежност на Комисијата.
(4) Комисијата врши континуирано следење проверка и анализа на податоците од извештаите, известувањата, деловните евиденции и другите документи кои
друштвата за управување, отворените и затворените
фондови и депозитарната банка во делот на работењето
на инвестициските фондови, се должни да ги доставуваат до Комисијата согласно Законот за инвестициски
фондови.
(5) Комисијата за оценува усогласеноста на работењето на инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните
банки преку следење на одржувањето на нето вреднос-

та на отворените фондови, дозволените вложувањапречекорувањата на вложувањата и нивно отстранување
како и континуирано следење и анализа на прегледите
и податоците, дневните, неделните, месечните извештаи и годишните ревидирани извештаи што инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки се должни
да ги доставуваат до Комисијата, согласно Законот за
инвестициски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат од овој Закон.
(6) Со контролата особено се оценува исполнувањето на условите за основање и работа, контрола над
податоците во проспектот, јавниот повик и другите документи во врска со основањето и функционирањето,
мaтеријалното-финансиско работење, континуирано
следење и проверка на податоците од извештаите, распределба на позитивните и покривање на негативните
финансиски резултати, контрола на адекватноста на капиталот, контрола над раководењето со портфолиото
на фондовите.
Дел IV. Надзор
Видови на надзор
Член 6
(1) Надзорот по правило е вонреден, и се извршува
по потреба, односно по оценка на Претседателот на
Комисијата, а по предлог на Координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал.
(2) Според начинот на извршување, надзорот може
да биде посреден односно да се изврши во просториите
на Комисијата. По оценка на Претседателот надзорот
може да биде и непосреден односно да се изврши во
просториите на субјектот кој е предмет на надзор. Надзор може да се спроведе и во просториите на правно
лице кое со субјектот на надзорот е е директно или индиректно сопственички, капитално управувачки или
врз основа на писмен или усмен договор е поврзано и
располага со податоци, информации и документи поврзани со предметот на надзорот.
(3) Обемот, начинот, овластените лица и предметот
на надзорот ги определува Претседателот на Комисијата со Решение за спроведување на надзор, непосредно
пред спроведувањето на надзорот.
(4) Времетраењето на надзорот зависат од предметот и целта на надзорот, односно од големината и обемот на активности кои треба да се преземат од страна
на овластените лица за да се исполни предметот на
надзорот.
(5) Секое лице вработено во Комисијата може да
предложи спроведување на надзор за што го известува
координаторот на Секторот за супервизија на пазарот
на капитал.
(6) Надзорот кој се спроведува со донесување на
Решението од член 9 на овој Правилник, го вршат најмалку две овластени лица. Во случај кога надзорот го
вршат повеќе од две лица, во Решението од член 9 на
овој Правилник задолжително се наведува кое лице од
овластените лица ќе биде одговорно лице за спроведување на надзорот.
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Предмет на надзорот
Член 7
(1) Предмет на надзор може да биде законитоста во
работењето на правните и/или физичките лица согласно Законот за хартии од вредност, Законот за преземање на акционерски друштва, Законот за девизното работење како и надзор заради поведување на постапка
пред надлежен орган согласно закон.
(2) Предмет на надзорот може да биде и законитоста во работењето на друштвото за инвестиционо советување согласно законите, подзаконските акти донесени врз основа на законите и правилата на саморегулирачките организации.
(3) Надзорот врз правните и физичките лица во
врска со примената на Законот за хартии од вредност и
подзаконските акти донесени врз основа на законот,
особено опфаќа:
- континуирано следење на исполнувањето на обврските за известување од страна на физички и правни
лица;
- следење и проверка на податоците од извештаите,
известувањата и друга документација која физичките и
правните лица се должни да ги составуваат и објавуваат согласно закон и на барање на Комисијата;
- увид и анализа на извештаите, известувањата и
друга документација која физичките и правните лица
се должни да ги составуваат и објавуваат согласно закон и на барање на Комисијата;
- следење и проверка на годишни и полугодишни
извештаи, тековните извештаи за ценовно чувствителни информации, материјали за акционерски собранија
и сите одлуки што се донесени на собрание на акционери, исполнување на обврските за известување од
страна на одредени акционери и од страна на членовите на органите на управување на акционерските друштва;
- спроведувањето на постапката на издавање на
хартии од вредност по пат на јавна понуда и по пат на
приватна понуда;
- спроведувањето на постапката за продажба на
сопствени акции.
- надзор над информацискиот систем и технологии
кои овозможуваат функционирање на информацискиот
систем;
(4) Надзорот врз правните и физичките лица во
врска со примената на Законот за преземање на акционерски друштва и подзаконските акти донесени врз основа на законот, особено опфаќа:
- континуирано следење на исполнувањето на условите за преземање на акционерските друштва;
- следење на трговските и нетрговските преноси на
хартии од вредност;
- анализа на прегледите и податоците кои акционерските друштва, акционерите и учесниците на пазарот
на капитал се должни да ги доставуваат до Комисијата,
како и документи, известувања и објави од други субјекти кои се поврзани и имаат интерес од работењето
со хартии од вредност;
- следење на Собранијата на акционери на акционерските друштва;

- надзор над спроведувањето на постапката за преземање на акционерски друштва;
- надзор над стекнувањето со акции од страна на
одредени физички и правни лица;
- утврдување на заедничко дејствување помеѓу определени лица;
- надзор над постапувањето на лицата по изречена
мерка од страна на Комисијата.
(5) Надзорот во врска со примената на Законот за
девизно работење и подзаконските акти донесени врз
основа на законот, особено опфаќа:
-следење на исполнување на условите и барањата за
издавање односно регистрирање на странски хартии од
вредност во Република Северна Македонија
(6) Надзорот врз правните и физичките лица заради
поведување на постапка пред надлежен орган согласно
закон, особено опфаќа надзор над општите акти, деловните книги, изводите од сметките, деловната преписка и други документи вклучувајќи и електронски
медиум, други облици на кореспонденција и други податоци и евиденција кои се должни да ги водат субјектите на надзор, како и надзор над целокупната документација на издавачите на хартии од вредност, а заради обезбедување на заштита на правата и интересите
на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност.
(7) Надзорот над работењето на Друштво за инвестиционо советување, особено опфаќа:
- водењето на парични средства на клиентите;
- надзор над склучени договори за инвестиционо
советување и договори за управување со портфолио на
хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
-анализа на извештаите изготвени од друштвото заради вршење на услугата инвестиционо советување;
- одржување на основната главнина;
-одржување на ликвидните средства;
- усогласеност на интерните акти на друштвото со
законската регулатива;
- исполнување на условите за работа;
- исполнување на обврските за известување и финансиските обврски спрема Комисијата;
-надзор над системот на управување;
- усогласеност на работењето на друштвото со сите
закони во надлежност на Комисијата.
Член 8
Овластените лица во Комисијата, во рамки на своето редовно работење вршат редовното, секојдневно и
континуирано следење на работењето на овластените
учесници на пазарот на хартии од вредност, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициски фондови депозитарните банки, друштвата за
инвестиционо советување, акционерските друштва, како и на другите физички и правни лица согласно член 5
и член 7 од овој Правилник.
Дел V. Решение за вршење на контрола/надзор
Член 9
(1) Овластените лица контролата/надзорот го вршат
врз основа на Решение за вршење контрола/надзор кое
е дадено како Прилог 1 кон овој Правилник.
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(2) По исклучок, контролата/надзорот овластените
лица ја извршуваат без Решение, кога вршењето на
контролата/надзорот спаѓа во редовното, секојдневно и
континуирано следење на работењето на овластените
пазарни учесници, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициски фондови и депозитарните банки, акционерските друштва, како и на другите физички и правни лица.
(3) Решението од став 1 на овој член го донесува
Претседателот на Комисијата.
(4) Решението за вршење на контрола/надзор треба
најмалку да ги содржи следниве елементи:
-Правен основ за вршење на контрола/надзор;
- име презиме и адреса на физичко лице односно
назив и седиште на правно лице предмет на контрола/надзор;
- овластени лица за вршење на контрола/надзор;
- видот на контрола/надзор;
- предмет на контролата/надзорот;
- дата на почеток на контролата/надзорот.
(5) Со Решението, се овластуваат лицата да ги обезбедат сите потребни документи, податоци и извештаи
потребни за спроведување на контролата/надзорот како
и се овластуваат да спроведат сослушување на странки
доколку се јави потреба за истото.
(6) Доколку Комисијата спроведува редовна, целосна и непосредна контрола на овластен учесник на пазарот на хартии од вреднпост, инвестициски фонд, друштво за управување со инвестициски фондови,депозитарна банка и друштво за инвестиционо советување,
согласно Годишниот план за контроли од член 4 на
овој Правилник, со Решението од став 1 на овој член
задолжително се изготвува и известување за контрола
кое се доставува до субјектот, во рок не пократок од 5
дена пред отпочнувањето на контролата.
(7) Известувањето од став 6 содржи податоци за
предметот на контрола,овластените лица за спроведување на контролата и датумот на почеток на контролата.
(8) Субјектот со писмено барање може да побара
Комисијата да го одложи почетокот на редовната целосна контрола. Во барањето задолжително се наведуваат причините заради кои се бара одложување на контролата.
(9) Претседателот на Комисијата одлучува по поднесеното барање од став 8 на овој член и го известува
субјектот.
Дел VI. Начин на вршење на непосредна контрола/надзор
Член 10
(1) Субјектот, предмет на контрола/надзор е должен
на овластените лица од Комисијата да им ги обезбедат
сите потребни услови, документи и податоци потребни
за вршење на контролата/надзорот, вклучувајќи ги и
податоците кои се чуваат електронски, со објаснувања
за прашањата кои се од значење при утврдувањето на
законитоста во нивното работење.
(2) При вршење на контролата/надзорот, доколку е
потребно да се обезбеди дополнителна документација,
овластените лица може да побараат од лицето предмет
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на контрола/надзор да им ги обезбеди сите потребни
услови, документи и податоци согласно законските овластувања.
(3) Овластените лица контролата / надзорот ги вршат во време и на начин што нема да претставува нарушување на нормалното работење на субјектот - предмет на контрола/надзор.
(4) Овластените лица се должни при контролата/надзорот да постапуваат согласно одредбите на
законите кои се во надлежност на Комисијата како и
врз основа на подзаконските акти донесени врз основа
на тие закони.
Член 11
(1) Доколку во текот на вршењето на контролата/надзорот, овластените лица наидат на, проблем,
некооперативност од страна на субјектот предмет на
контрола, недавање документација или слични проблеми, може во зависност од ситуацијата, да побараат во
најкраток можен рок да се обезбедат услови за продолжување на контролата/надзорот и објаснување за настаната ситуација.
(2) Доколку не бидат обезбедени услови за продолжување на контролата/надзорот, овластените лица ја
прекинуваат контролата/надзорот, составуваат Записник за причините за прекин на контролата/надзорот и
во најкраток можен рок го известуваат Координаторот
на Секторот за супервизија на пазарот на капитал и
Претседателот на Комисијата.
Член 12
(1) Документацијата која овластените лица ја обезбедуваат при контролата/надзорот мора да биде заверена
со печат на субјектот кој е предмет на контрола/надзор.
(2) При спроведување на непосредната контрола/надзор, субјектот предмет на контрола/надзор
изготвува пописна листа на предадена документација
на овластените лица. Пописната листа ја потпишуваат
овластените лица и одговорното лице од субјектот кој е
предмет на надзор.
(3) По проценка на овластените лица, субјектот може документацијата да ја испрати и по електронска
пошта до овластените лица.
Дел VII. Начин на вршење на посредна контрола/надзор
Член 13
(1) Субјектот-предмет на контрола/надзор е должен
на барање на Комисијата да ги достави сите потребни
документи и податоци потребни за вршење на контролата/надзорот, вклучувајќи ги и податоците кои се чуваат електронски, со објаснувања за прашањата кои се
од значење при утврдувањето на законитоста во нивното работење.
(2) При вршење на контролата/надзорот овластените лица може да бараат документација, податоци и информации, потребни за цели на контролата/надзорот од
сите надлежни институции кои со закон се овластени
да споделуваат податоци со Комисијата и други овластени правни лица кои тие документи, податоци и информации можат да ги обезбедат.
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(3) За цели на спроведување на контролата/надзорот, Комисијата може да побара субјектот-предмет на
контрола/надзор да обезбеди можност за увид во оригиналните документи.
Дел VIII. Сослушување на странки
Член 14
(1) Во текот на контролата/надзорот, а за потребите
на предметот на контрола/надзор овластените лица може да повикаат лица со цел на Комисијата да и дадат
усни информации, во форма на изјави или одговори.
(2) Повикувањето на лицата се врши со доставување на покана, потпишана од Претседателот на Комисијата, во која се наведува местото и датумот кога ќе се
одржи сослушувањето како и причините за повикувањето на лицата.
(3) Изјавите и одговорите од став 1 на овој член се
даваат во форма на Записник од сослушување, кој го
потпишуваат сослушаните лица и овластените лица за
спроведување на контрола/надзор кои присуствувале
на сослушувањето.
(4) Записникот од став 3 на овој член може да се
употреби во постапка што ја води Комисијата, друг
надлежен орган или судска постапка.
Дел IX. Проширување на контрола/надзор
Член 15
(1) Доколку во текот на контролата/надзорот се утврди дека постои потреба од проширување на предметот на контрола/надзор или вклучување на повеќе лица
во контролата/надзорот, овластените лица ќе побараат
од Претседателот на Комисијата да изврши измена и
дополнување на Решението за вршење на контрола/надзор.
(2) Претседателот на Комисијата во случајот од
став 1 на овој член со Решение го проширува овластувањето за вршење на контрола/надзор.
Дел X. Врзана контрола/надзор
Член 16
Доколку во текот на контролата/надзорот се утврди
дека контролата/надзорот треба да се прошири во однос на субјектите предмет на контрола/надзор, овластените лица ќе побараат од Претседателот на Комисијата
да донесе Решение за вршење на контрола/надзор кај
тие субјекти.
Дел XI. Записник од извршена контрола/надзор
Член 17
(1) За секоја спроведена контрола/надзор за која било донесено Решение од страна на Претседателот, овластените лица изготвуваат Записник од спроведена
контрола/надзор.
(2) По исклучок од став 1, овластените лица изготвуваат службена белешка, доколку по спроведен посреден надзор не се констатирани неправилности односно
незаконитости во работењето на субјектот предмет на
надзорот.
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(3) Овластените лица се должни документите од
став 1 и став 2 на овој член, да ги изготват во рок од 10
дена од денот на завршување на контролата/надзорот.
Член 18
(1) Записникот односно Службената белешка од извршената контрола/надзор, најмалку ги содржи следните елементи:
- назив на органот кој ја врши контролата/надзорот;
- податоци за лицето предмет на контролата/надзорот (за правно лице: назив и седиште, ЕДБ и ЕМБС, за
физичко лице: име и презиме, адреса и ЕМБГ);
- број и датум на записникот;
- основ од материјален закон врз основа на кој се
врши контролата/надзорот;
- место и време на вршење на контролата/надзорот;
- предмет на контролата/надзорот;
- овластени лица за вршење на контролата/надзорот;
- одговорното лице од субјектот предмет на непосредната контрола/надзор;
- податоци за други лица кои се присутни при
непосредната контрола/надзор;
- утврдената фактичка состојба при контролата/надзорот;
- одредби од материјалниот закон како и од подзаконските акти кои се повредени (доколку има констатирани неправилности);
- забелешки (изјаснување од страна на субјектотпредмет на контрола/надзор;
- правна поука;
- потпис на овластените лица за вршење на контролата/надзорот.
(2) Службената белешка не ги содржи елементите
од став 1 алинеја 8, 9, 11 и 12 од овој член.
(3) При изготвување на Записникот односно Службената белешка овластените лица секој утврден наод и
констатација коишто се внесени во Записникот односно Службената белешка од извршената контрола/надзор мора да ги поткрепат со соодветен доказ. Во случај
кога соодветен доказ не е прибавен, истото мора да биде посебно наведено во Записникот односно Службената белешка.
(4) Записникот се изготвува во два истоветни примероци, еден за субјектот кој е предмет на контрола/надзор и еден за досието кое го води Комисијата.
(5) Записникот од спроведена контрола/надзор на
овластен учесник на пазарот на хартии од вредност и
ДУИФ се доставува на рака. При доставувањето на записникот се спроведува завршен разговор со овластеното лице на контролираниот субјект, на кој од страна
на овластените лица се презентираат констатираните
неправилности и му се дава можност на субјектот да се
изјасни за спроведената контрола и за констатираните
неправилности односно незаконитости.
(6) Записникот од спроведен надзор/контрола со
уредна достава се доставува до субјектот предмет на
надзорот. Во ваков случај задолжително записникот се
доставува со пропратен допис потпишан од Претседателот на Комисијата.
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(7) Службената белешка од спроведен посреден
надзор каде не е констатирана неправилност останува
во досието на субјектот во Комисијата.
(8) Во итни и неодложни случаи, кои можат да доведат до нарушување на интегритетот и стабилноста на
пазарот на капитал или при посериозна повреда на законските и подзаконските акти во надлежност на Комисијата, по оценка на Претседателот, Комисијата по
спроведена контрола/надзор може да пристапи кон директно изрекување на мерка, без при тоа за констатираната фактичка состојбада биде изготвен записник.
Дел XII. Приговор против записникот од спроведена контрола/надзор
Член 19
(1) По наводите во записникот од член 17 и член 18
од овој Правилник, субјектот има право на приговор до
Комисијата во рок од 8 дена од денот на приемот на истиот.
(2) Субјектот-предмет на контролата/надзорот на
негово барање може да биде сослушан на седницата на
Комисијата на која ќе се одлучува по изјавениот приговор и по извештајот.
(3) Одлучувањето по приговорот се врши на истата
седница на која ќе се разгледува Извештајот од член 20
на овој Правилник.
(4) По исклучок Комисијата може на една седница
да одлучува прво по изјавен приговор на записник, а на
друга седница да одлучува по Извештај од извршена
контрола/надзор со предлог мерки.
(5) За изјавениот приговор задолжително се доставува одговор на приговор до субјектот во кој се известува дали истиот е прифатен (целосно или делумно)
или одбиен од страна на Комисијата.
(6) Записникот од спроведена контрола/надзор се
смета за конечен со одлучување по приговорот од страна на Комисијата.
Дел XIII. Извештај од извршена контрола/надзор
Член 20
(1) По изготвување на Службена белешка од спроведен посреден надзор и од денот на конечноста на Записникот од спроведена контрола во која нема констатирано неправилности, овластените лица за контролата/надзорот во рок од 5 дена изготвуваат извештај од
контролата/надзорот.
(2) Извештајот од став 1 на овој член по правило се
разгледува на првата наредна седница на Комисијата.
Член 21
(1) Во случај кога во Записникот има констатирано
неправилности, по истекот на рокот за приговор, Претседателот на Комисијата со Решение овластува лица
кои ќе ја продолжат постапката за контрола/надзор, а
кои лица не смеат да бидат лицата овластени со Решението од член 9 на овој Правилник.
(2) Решението од став 1 на овој член, се подготвува
на пропишан образец Прилог 2, на овој Правилник.
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(3) Лицата од став 1 на овој член, се должни да го
разгледаат записникот од спроведена контрола/надзор,
целокупната документација која се однесува на констатираните неправилности и незаконитости, како и евентуално изјавениот приговор од страна на субјектот
предмет на контролата/надзорот.
(4) Лицата од став 1 на овој член може да побараат
дополнителни документи, информации и податоци од
субјектот предмет на контрола/надзор, како и од други
лица или органи за цели на контролата/надзорот.
(5) Лицата од став 1 на овој член во рок не подолг
од 30 дена по донесување на Решението од став 1 на
овој член, подготвуваат извештај во врска со извршената контрола/надзор, во кој даваат свое мислење за
спроведената контрола, изјавениот приговор од страна
на субјектот и предлагаат дали истиот да се прифати
(делумно или целосно) или да се одбие од страна на
Комисијата. Во Извештајот овластените лица исто така
предлагаат и мерка спрема субјектот предмет на контрола/надзор.
(6) Рокот од став 5 на овој член во исклучителни
ситуации може да се продолжи на предлог на Координаторот на Сектор за супервизија на пазарот на капитал, а со согласност на Претседателот. Задолжително
во извештајот од став 5 на овој член се става датумот
кога е побарано продолжување на рокот, причините за
продолжување на рокот, датумот на добивање на согласноста од Претседателот и датумот на истекот на новиот рок.
(7) Извештаите од член 20 и член 21 задолжително
ги потпишува и Раководителот на Стручната служба.
Член 22
(1) Извештајот од член 20 на овој Правилник, ги
содржи најмалку следните елементи:
- назив на органот кој ја извршил контролата/надзорот;
- назив и седиште на субјектот предмет на контролата/надзорот;
- број и датум на извештајот;
- место и време на вршење на контролата/надзорот;
- вид на контрола/надзор;
- предмет на контролата/надзор;
- овластените лица за вршење на контролата/надзор;
- одговорното лице од субјектот предмет на непосредната контрола/надзор;
- податоци за други лица кои се присутни при
непосредната контрола/надзор;
- преземени активности од страна на лицата овластени за вршење на контрола/надзор;
- произнесување по записникот од страна на контролираниот овластен учесник/ДУИФ
- мислење на овластените лица;
- предлози на овластените лица;
- потпис на овластените лица;
- потпис на Раководителот на Стручната служба.
(2) Извештајот од член 21 на овој Правилник, содржи и делови кои се однесуваат на констатирани неправилности, одредби од законот кои се повредени и наводи од приговорот на контролираниот субјект-доколку таков е изјавен.
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Член 23
(1) По изготвување на Извештајот од член 21 на
овој Правилник, овластените лица Извештајот, целокупната документација која се однесува на констатираните неправилности и незаконитости, како и евентуално изјавениот приговор, го предаваат на Супервизорски борд кој е формиран со посебна Одлука донесена
од Комисијата.
(2) Супервизорскиот борд во рок не подолг од 5 дена дава свое мислење во врска со изјавениот приговор
и предложената мерка од страна на овластените лица.
Член 24
(1) По даденото мислење од Супервизорскиот борд,
Комисијата во однос на спроведената контрола/надзор
донесува одлука во однос на изјавениот приговор и
предложената мерка на првата наредна седница.
(2) За донесената одлука, Комисијата задолжително
доставува известување до субјектот во однос на изјавениот приговор и во однос на изречените мерки спрема
истиот.
(3) Во случај кога повредата на прописите утврдена
при спроведената контрола/ надзор има основи на сомневање или основано сомневање дека е сторено кривично дело Комисијата на седницата на која се одлучува за изрекување на мерки, донесува одлука за известување на други државни органи во чија надлежност е
понатамошното постапување.
Член 25
(1) По разгледување на извештаите од член 20 и
член 21 од спроведена контрола/надзор, во случај кога
нема констатирано неправилности и во случај кога субјектот предмет на надзор постапил по констатациите во
записникот, Комисијата задолжително со допис го известува субјектот, дека контролата/надзорот се завршени односно дека субјектот постапил по констатираните
неправилности.
(2) Известувањето од став 1 на овој член не се доставува при надзор кој е завршен со службена белешка.
Дел XIV. Заедничка контрола/надзор
Член 26
(1) Комисијата може да спроведува заедничка контрола/надзор со други органи, врз основа на претходно
потпишан меморандум за соработка.
(2) При спроведување на заедничката контрола/надзор со друг орган, важат одредбите од овој
Правилник.
Дел XV Соработка со други лица и органи
Член 27
(1) За потребите на спроведување на контроли и
надзор, Комисијата може да соработува и разменува
податоци и информации со други органи во Република
Северна Македонија и во странство, во согласност со
закон.
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(2) За цели на спроведување на контрола/надзор,
Комисијата може да овласти надворешни стручни лица
кои ќе учествуваат во вршење на контролата/надзорот.
(3) Стручните лица од став 2 на овој член даваат издвоено мислење, кое е составен дел на записникот.
Дел XVI. Регистар на контроли/надзор
Член 28
(1) Комисијата води регистар на извршени контроли и надзори во електронска форма.
(2) Формата и содржината на регистрите од став 1
се пропишани со посебен образец Прилог-3 и Прилог-4
на овој Правилник.
Дел XVII. Трошоци на контролата/надзорот
Член 29
(1) При вршење на контролата/надзорот, овластените
лица за вршење на контролата од Комисијата, потребно
е да внимаваат со контролата/надзорот да не предизвикаат непотребни трошоци, но истовремено да не се доведува во прашање квалитетот на контролата/надзорот.
(2) Трошоците поврзани со заверки и копии на документи паѓаат на товар на контролираниот субјект.
(3) Комисијата донесува решение со кое го задолжува субјектот во чие работење биле утврдени неправилности и забелешки, да плати надомест определен со
Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата.
Дел XVIII. Преодни и завршни одредби
Член 30
(1) Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за
вршење контрола на овластените учесници на пазарот
на хартии од вредност („Сл. весник на РСМ“ бр.
171/2013 и 218/2018), Правилникот за вршење надзор
на правни и физички лица („Службен весник на РСМ“
бр. 80/2014 и 218/2018) и Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор на работењето
од страна на Комисијата за хартии од вредност над инвестициските фондови, друштвата за управување со
инвестициските фондови и депозитарните банки
(,,Сл.весник на РСМ“ бр. 116/2009).
(2) Започнатите постапки на контрола и надзор по
правилниците од став 1 на овој член ќе продолжат согласно овој Правилник.
Член 31
Правилникот за начинот и постапката за вршење на
контрола и надзор ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и на веб страната на
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
Број 01-522/1
10 мај 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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1294.
Врз основа на член 190 и член 121 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/5, 25/2007, 7/2008, 57/2011,
13/2013,188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност
на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 10.5.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА КНИГАТА НА НАЛОЗИ
Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2007, 21/2009, 4/2016 и
131/2016) во членот 3 се додава нов став 2 кој гласи:
„По исклучок од став 1 на овој член, за тргување на
странски пазари (надвор од територијата на Република
Северна Македонија), овластеното правно лице води
посебна книга на налози – Книга на налози за странски
регулирани пазари, мултилатерална платформа за тргување организирана платформа за тргување и пазар преку шалтер.“
Постоечкиот став 2 од членот 3, станува став 3.
Одредбите од Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози („Службен
весник на Република Македонија“ број 6/2007,
21/2009, 4/2016 и 131/2016) се однесуваат и за водење на книгата на налози за странски пазари, со исклучок на член 7а.
Член 2
После членот 7а се додава нов член 7б кој гласи:
„Овластеното правно лице во книгата на налози
за странски регулирани пазари, мултилатерална платформа за тргување, организирана платформа за тргување и пазар преку шалтер ги евидентира следните
податоци:
1. Реден број
2. Вид на сметка на клиент се означува со користење на следниве шифри:
2.1. К = сметка на клиент (тргување во име и за
сметка на клиентот);
2.2. П = принципал сметка (тргување во свое име и
своја сметка);
2.3. В = сметка на вработено лице во овластеното
правно лице;
2.4. УП = управување со портфолио на хартии од
вредност
3. Овластен брокер: се впишува името и презимето
на овластениот брокер кој го прима и пренесува налогот
4. Податоци за клиент:
4.1. за физичко лице: име и презиме, адреса, ЕМБГ,
број на лична карта, односно број на пасош за странско
физичко лице;
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4.2. за правно лице: назив, седиште, држава, матичен број на правното лице;
5. Шифра на клиент: се впишува шифрата на клиентот во овластеното правно лице (број на договор склучен со клиент)
6. Начин на примање на налог: се означува со користење на следниве шифри:
6.1. Д = директно во деловните простории на овластеното правно лица од каде се извршуваат налозите;
6.2. П = по писмен пат, по пошта;
6.3. Т = по телефон;
6.4. Е = со употреба на електронски медиуми на комуникација;
6.5. И = индиректно, во други деловни простории
на овластеното правно лице од каде не се извршуваат
налозите.
7. Тип на налог: се означува со користење на следниве шифри:
7.1. К = налог за купување;
7.2. П = налог за продавање.
8. Цената за реализација на налогот во изворна валута и денари.
9. Хартија од вредност:
9.1 се наведува каков вид на инструмент се тргува
9.2 се наведува државата каде што е издадена хартијата
9.3 се наведува ИСИН на хартија од вредност
9.4 се наведува местото на тргување каде ќе се реализира налогот
10. Количина на хартии од вредност: се впишува
количината на хартии од вредност на која гласи налогот.
11. Време и начин на проследување на налогот согласно договорот
12. Извршување на налог: датум и час на извршување на налогот.
13. Забелешка.
Формата и содржината на Книгата на налози за
странски пазари од став 1 е дадена на образец, прилог
кон овој Правилник.
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на
налози.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Број 01-524/1
10 мај 2019 година
Скопје

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

23 мај 2019
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
1295.
Врз основа на член 186 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА
ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ИНСПЕКТОР
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот инспектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/13) во
членот 2 став(2), членот 4 ставoви (1) и (2), членот 5, членот 6, членот 7 во воведната реченица и точка 4, членот 8 и членот 9 зборот: „SAFA“ се заменува со зборот: „RAMP“.
Член 2
Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 10-622/3
20 мај 2019 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р Томислав Тунтев, с.р.

23 мај 2019
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1296.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 2,
а во врска со член 28, став (3) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 мај 2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Предмет на уредување
Член 1
(1) Со овој Правилник се уредуваат начинот на
пресметка, објавување и примена на највисоките малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт на пазарот на сурова нафта, нафтени
деривати и горива за транспорт во Република Северна
Македонија (во понатамошниот текст: пазар).
(2) Највисоките малопродажни цени на одделни
нафтени деривати и горива за транспорт (во понатамошниот текст: највисоки малопродажни цени)
пресметани во согласност со овој Правилник ги применуваат трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт.

Котации за нафтените деривати
Член 4
За утврдување на средната дневна берзанска цена
на нафтениот дериват Fob Medi,
за i-тиот ден од
пресметковниот период, се користат просечни средни
вредности на котација “Mediterranean cargoes FOB
(Italy)” од Platt’s European Marketscan, објавени во рамки на седумдневен период, и тоа за:

Нафтени деривати и горива за транспорт за коишто
се утврдува највисока малопродажна цена
Член 2
(1) Највисоките малопродажни цени пресметани во
согласност со овој Правилник се применуваат за следните нафтени деривати и горива за транспорт:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95, EN 228
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98, EN 228
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), EN 590,
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1),
МКС.Б.Х2.430 и
- Мазут М-1, МКС.Б.Х2.430.
(2) Највисоката малопродажна цена се утврдува во
денари за литар (денари/литар) за секој нафтен дериват
од ставот (1) од овој член, освен за мазутот М-1 за кој
што малопродажната цена се утврдува во денари за килограм (денари/килограм).
Методологија за пресметка на највисока основна
цена на нафтениот дериват
Член 3
Највисоката основна цена Cmax за секој нафтен дериват од член 2 од овој Правилник се пресметува по
следната формула:

(2) Котациите од ставoт (1) од овој член, се користат за деновите кога Platt’s European Marketscan ги објавува цените за претходниот седумдневен период.
Определување на износот на одделни вредности за
пресметување на највисоката основна цена
Член 5
(1) Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика)
врз основа на податоците добиени од следењето на состојбите и функционирањето на пазарот, како и податоците од Царинската управа на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Царинска управа) и
од други извори, најдоцна до 15 март секоја година ја
преоценува и по потреба донесува одлука за менување
на висината на надоместокот за премија со вклучени
транспортни трошоци до склад во Република Северна
Македонија (P).
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(2) Регулаторна комисија за енергетика врз основа на
стапката на инфлација во претходната година објавена
од НБРСМ најдоцна до 15 март секоја година ја преоценува и по потреба донесува одлука за менување на висината на надоместокот за големопродажна и малопродажна маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до
бензински станици и крајни потрошувачи (D).
(3) Регулаторната комисија за енергетика врз основа на податоците доставени од Царинската управа донесува одлука за определување на густината за секој
нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2, став
(1) на овој Правилник, со исклучок на мазутот М-1, и
тоа најдоцна до 14 март за периодот од 15 март до 14
октомври, и најдоцна до 14 октомври за периодот од 15
октомври до 14 март.
Највисока малопродажна цена за нафтените
деривати и горива за транспорт
Член 6
(1) Највисоката малопродажна цена се одредува како збир на највисоката основна цена за нафтениот дериват Cmax пресметана во согласност со член 3 од овој
Правилник и пропишаните највисоки надоместоци, даноци и такси.
(2) Највисоките малопродажни цени се формираат
за седумдневен пресметковен период, односно за периодот од првиот ден по денот на претходната пресметка
до денот на новата пресметка.
(3) Регулаторната комисија за енергетика ја врши
пресметката на највисоките малопродажни цени секој
понеделник.
(4) По исклучок од став (3) од овој член, ако понеделникот е државен празник, пресметката ќе се врши
следниот работен ден, а понеделникот останува како
референтен ден за одредување Platt’s котации, кои се
применуваат во следната пресметка.
(5) Денот на примена на новите највисоки малопродажни цени е вторник во 00:01 часот, освен во случајот
од став (4), кога денот на примена е следниот работен
ден во 00:01 часот.
Број на децимални места и заокружување на највисока малопродажна цена за нафтените деривати
Член 7
(1) При утврдување на највисоките малопродажни
цени, за заокружување ќе се користат следните броеви
на децимални места:
- највисоката основна цена на нафтениот дериват
Cmax: заокружување на 3 децимални места,
- највисоката набавна цена на нафтениот дериват,
изразена во денари/литар, заокружување на 3 децимални места,
- највисоката големопродажна маржа: заокружување на 2 децимални места,
- највисоката малопродажна маржа со вклучени
транспортни трошоци од склад до бензински станици:
заокружување на 2 децимални места,
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- среден курс денари/САД долар, кој го објавува
НБРСМ при вршење на платниот промет со странство
за потребите на државните органи, за i-тиот ден од
пресметковниот период: заокружување на 4 децимални
места,
- данокот на додадена вредност за секој нафтен дериват: заокружување на 3 децимални места, и
- највисоките малопродажни цени за нафтените деривати: заокружување на 2 децимални места.
(2) Заради заокружување на највисоките малопродажни цени и нивно усогласување со специфичните акцизи, согласно Законот за акцизите, доколку има потреба малопродажната маржа може да отстапува во граници од ± 3% од утврдената малопродажна маржа.
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни
цени на нафтените деривати и горива за транспорт
Член 8
(1) Регулаторната комисија за енергетика изготвува
одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени
со образложение, која што е предмет на одлучување на
седница.
(2) Регулаторната комисија за енергетика одржува
седница секој понеделник, освен ако поинаку не е утврдено со овој Правилник, на која донесува одлука за
утврдување на највисоки малопродажни цени.
(3) Во одлуката од став (2) од овој член се утврдуваат највисоките малопродажни цени со вклучен ДДВ,
за кои одделно се наведуваат највисоките набавни цени
(просечната средна дневна берзанска цена на нафтениот дериват, објавена во Platts European Marketscan за
изминатиот седумдневен период, со вклучен надоместок за премија и транспортни трошоци до склад во Република Северна Македонија), највисоките надоместоци за големопродажна и малопродажна маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи, вредностите на специфичните акцизи, како и други надоместоци утврдени со законски и подзаконски акти.
(4) Одлуката од став (2) од овој член Регулаторната
комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник
на Република Северна Македонија“ и на својата веб
страница.
Преодни одредби
Член 9
(1) До 15 март 2020 година надоместокот за премијата со вклучени транспортни трошоци во износ од 23
САД долари/тон, до склад во Република Северна Македонија, (P), изнесува:
- Надоместокот (P) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 изнесува 94,97 САД долари/тон,
- Надоместокот (P) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 изнесува 136,67 САД долари/тон,
- Надоместокот (P) за Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ
БС (Д-Е V) изнесува 76,29 САД долари/тон,
- Надоместокот (P) за Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесува 86,72 САД долари/тон,
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- Надоместокот (P) за Мазут М-1 изнесува 88,00
САД долари/тон.
(2) До 15 март 2020 година највисокиот надоместок за
големопродажна и малопродажна маржа со вклучени
транспортни трошоци од склад до бензински станици и
крајни потрошувачи во износ од 0,75 денари/литар, за секој нафтен дериват (D) изнесува 6,55 денари/литар. Надоместокот (D) за Мазут М-1 изнесува 1,20 денари/килограм
и тој не го содржи надоместокот за малопродажна маржа
со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински
станици и крајни потрошувачи.
(3) До 14 октомври 2019 година густината за секој нафтен дериват и гориво за транспорт од член 2, став (1) на
овој Правилник, со исклучок на мазутот М -1, изнесува:
- Просечната густина (ρ) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 изнесува 0,735 (килограм/литар),
- Просечната густина (ρ) за Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 изнесува 0,738 (килограм/литар),
- Просечната густина (ρ) за Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) изнесува 0,832 (килограм/литар),
- Просечната густина (ρ) за Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесува 0,840 (килограм/литар).
(4) Регулаторната комисија за енергетика првата
одлука за утврдување на највисоки малопродажни
цени, во согласност со овој Правилник, ја донесува
првиот понеделник по денот на влегување во сила на
овој Правилник, а ќе се применува од следниот работен
ден во 00:01 часот.
Завршна одредба
Член 10
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-1328/1
23 мај 2019 година
Скопје

Член 2
Овој Тарифен систем за изменување на Тарифен
систем за пренос на електрична енергија и за пазар на
електрична енергија влегува во сила со денот на донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-996/2
22 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

1298.
ИСПРАВКА
Во Правилникот за начин и услови за определување
на регулиран максимален приход и регулирани
просечни тарифи за пренос на електрична енергија,
организирање и управување со пазарот на електрична
енергија и диструбуција на електрична енергија бр. 01995/1 од 10.5.2019 година, објавен во „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 95/19, се врши
исправка и тоа: во член 18 став (2), зборовите: „15 мај“
се менуваат со зборовите: „30 мај“.
Бр. 01-995/2
22 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1299.
ДОГОВОР
Склучен на ден 23.4.2019 година помеѓу:

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

1297.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 7,
а во врска со член 29, став (1) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22 мај 2019 година, донесе
ТАРИФЕН СИСТЕМ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ЗА ПАЗАР
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 1
(1) Во Тарифниот систем за пренос на електрична
енергија и за пазар на електрична енергија („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.95/19),
членот 9 се брише.
(2) Членовите „10“ и „11“, стануваат членови „9“ и
„10“.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ
1.Општина Велес, со седиште на ул. „Панко Брашнар“ бр.1 Чашка претставувана од градоначалникот
Аце Коцевски од една страна како давател на услуги,
преку јавна усанова чиј одновач е давателот-Локална
Библиотека „Гоце Делчев“ Велес (во понатамошниот
текст-давателот) и
2.Општина Чашка, со седиште на ул.„Илинденска“
бр.8 Чашка претставувана од градоначалникот Горан
Стојановски од друга страна како корисник на услуги
(во понатамошниот текст-корисникот).
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини, согласно член 14 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), и член 9 став 2
алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка
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(„Сл.весник на РМ бр.79/09),Одлука за прифаќање на
предлог за воспосавување на меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Велес и Општина Чашка бр. 251417/6 од 29.3.2019 година, донесена од Советот на
Општина Велес и Одлука за утврдување на предлог за
воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Чашка и општина Велес бр.08-521/5 од
26.2.2019 за вршење на услуги од Општина Велес од
областа на културата за потребите на Општина Чашка.
Член 2
Меѓуопштинската соработка уврдена во член 1 на
овој Договор, ќе се оствари преку давање услуги од
страна на Локална Библиотека „Гоце Делчев“ Велес со
изнајмување на фонд од околу 6000 книги за поребите
на Библиотеката во Општина Чашка. За давање на
оваа услуга ќе се изработи посебен правен акт во детално ќе се регулираа правила, временска рамка и осанаи импликации кои ќе произлезат по давање на наведената услуга.
ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
Член 3
Давателот се обврзува да ги обезбеди побараните
услуги од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги извршува согласно законските прописи,
професионално, континуирано, ефикасно, уредно и
навремено, кои ќе бидат регулирани во дополнителен
акт кој ќе се изработи во соработка на ЛБ „Гоце Делчев“ Велес.
Член 4
Корисникот на услугата се обврзува да ги почитува
укажувањата на ЛБ „Гоце Делчев“ Велес, во врска со
користењето на книжниот фонд и да се постапува со
него согласно законские прописи за овој вид на услуга.
Корисникот може секое време да се информира за
начинот на постапување со услуга од областа на културата при тоа е должен да ја стави на располагање до давањето на услуга сета документација која ќе се води при
користење на библиотечниот фонд и изнајмувањето на
истиот од страна на корисниците од Општина Чашка.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 5
Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор за прашања кои не се предвидени со овој Договор,а
може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.
Член 6
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на една од страните во рок од 30 дена.
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За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.
За евентуално непочитување на одредбите од овој
Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на
добрите деловни обичаи.
Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу договорните страни доколку спорот не се разрешени меѓусебно, месно надлежен е Основниот суд
во Велес.
Член 7
Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни
примероци од кои по 2 (два) за договорните страни.
Член 8
Овој договор влегува во сила со денот на потпишување од страна на двете договорни страни.
Општина Чашка
Градоначалник,
Горан Стојановски, с.р.

Општина Велес
Градоначалник,
Аце Коцевски, с.р.

Бр. 09-259/8
23 април 2019 година
Чашка

Бр. 08-1126/4
24 април 2019 година
Велес

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1300.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството
за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец април
2019 година, во однос на месец март 2019 година, е повисока за 0,8%.
2. Правото на пораст на платите за месец април
2019 година, во однос на месец март 2019 година, за
работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува
0,4%.
Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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