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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1507. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 

Северна Македонија на седница одржана на 24 април 

2020 година донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА 

ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА  

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

(1) Законот за враќање на дел од данокот на додаде-

на вредност на физичките лица („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 133/19) ќе се при-

менува за време на траење на вонредната состојба до-

колку со оваа уредба со законска сила не е поинаку 

уредено.  

(2) За можноста за донирање на делот од данокот на 

додадена вредност во Буџетот на Република Северна 

Македонија кој треба да им биде вратен на физичките 

лица, поради справување со последиците предизвикани 

од COVID-19, се применуваат одредбите од оваа уред-

ба со законска сила. 
 

Член 2 

(1) Физичките лица кои оствариле право на враќање 

на дел од данокот на додадена вредност за првото ка-

лендарско тримесечје од 2020 година, можат истиот да 

го донираат во Буџетот на Република Северна Македо-

нија поради справување со последиците предизвикани 

од Коронавирусот COVID-19. 

(2) Физичкото лице, корисник на aпликативниот со-

фтвер за пријавување на податоците од фискалната 

сметка (Мој ДДВ) донирањето од ставот (1) на овој 

член може да го изврши преку мобилниот апликативен 

софтвер со потврден одговор на опцијата за донација. 

(3) Преку мобилниот апликативен софтвер корис-

никот има можност да одбере дали е согласен да го до-

нира целиот износ од данокот на додадена вредност за 

кој се стекнал со правото на враќање, преку опцијата 

“скенирам и донирам“.  Корисникот има две опции за 

избор, односно опцијата ,,Да, го донирам мојот поврат 

на ДДВ” и опцијата ,,Не, благодарам”. Корисникот кој 

одговорил потврдно на опцијата за донација се смета 

дека дава согласност за донирање на целиот износ кој 

треба да му биде вратен на трансакциска сметка, и не-

ма да има можност за отповикување на дадената сог-

ласност. Корисникот кој одговорил негативно на пра-

шањето за донирање на остварениот износ, ќе има 

можност да го промени одговорот се додека е отворена 

опцијата за избор. 

 (4) Изборот за донирање на износот од ставот (3) 

на овој член, во Буџетот на Република Северна Маке-

донија поради справување со последиците предизвика-

ни од COVID-19, физичкото лице може го изврши нај-

доцна до 5 мај 2020 година. 

(5) На корисникот кој негативно се изјаснил, однос-

но на корисникот кој не се изјаснил за донирањето, из-

носот на делот од данокот на додадена вредност за кој 

се стекнал со правото на враќање за првото календар-

ско тримесечје во 2020 година ќе му биде исплатен на 

трансакциската сметка. 
 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3401/1   Претседател на Владата 

24 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1508. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 

април 2020 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИ-

ЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НА-

ДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 

ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за ограничување на 

исплата на додатоци и надоместоци на плата за врабо-

тените во јавниот сектор за време на вонредна состојба 
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(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 94/20, 97/20 и 103/20), во членот 1 по зборот „сос-

тојба” се додаваат зборовите „за месец април и мај”. 

 

Член 2 

Во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 

„На вработените од член 1 од оваа уредба со закон-

ска сила, на кои им се исплатува плата согласно закон 

и колективен договор правото на додаток за работен 

стаж, додаток за ноќна работа, надоместок на плата за 

време на привремена спреченост за работа поради бо-

лест или повреда, надоместок на плата поради користе-

ње на годишен одмор, надоместок на плата за ден на 

државен празник и неработен ден утврден со закон, од-

воен живот од семејството (освен за пратениците), на-

доместок на трошок за смрт на работникот или член на 

неговото семејство, отпремнина при заминување во 

пензија, го остваруваат и се исплаќа и за време на трае-

њето на вонредната состојба за месец април и мај.”.   

 

Член 3 

Во членот 3, по зборовите „затворската полиција“, 

се става запирка и се додаваат зборовите „високообра-

зовните установи и јавните научни установи, инспекто-

рите вработени во Државниот санитарен и здравствен 

инспекторат, Државниот пазарен инспекторат, Држав-

ниот инспекторат за труд, Државниот инспекторат за 

транспорт, Агенцијата за лекови и медицински сред-

ства и Агенцијата за храна и ветеринарство.“.  
 

Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3198/1   Претседател на Владата 

24 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1509. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 

април 2020 година, донесе 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ  

ИГРИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

(1) Законот за игрите на среќа и за забавните игри 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 

24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 

154/15, 23/16 и 178/16), ќе се применува за време на 

траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба 

со законска сила не е поинаку уредено. 

(2) На приредувањето на интернет игрите на среќа 

во казино, обложувалница и автомат клуб, ќе се приме-

нуваат одредбите од оваа уредба со законска сила за 

време на траење на вонредната состојба. 
 

Член 2 

(1) Право да приредуваат интернет игри на среќа во 

казино, обложувалница и автомат клуб, имаат приреду-

вачите на игри на среќа во казино, обложувалница и 

автомат клуб кои имаат лиценца за приредување на иг-

ри на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб 

добиена согласно со Законот за игрите на среќа и за за-

бавните игри. 

(2) Приредувачите на интернет игрите на среќа во 

казино, обложувалница и автомат клуб (во натамошни-

от текст: приредувачи на интернет игри на среќа), има-

ат право интернет игрите на среќа да ги приредуваат 

преку веб апликација (веб страна / веб платформа) или 

мобилна апликација на приредувачот на интернет игри 

на среќа. Веб апликацијата или мобилната апликација 

на приредувачот на интернет игрите на среќа во обло-

жувалница претставува уплатно-исплатно место, од-

носно деловна просторија на казино и автомат клубот. 

(3) Приредувачите на интернет игрите на среќа мо-

ра да имаат информатичка опрема на територијата на 

Република Северна Македонија, односно хардвер и со-

фтвер преку кои играчите учествуваат во интернет иг-

рите на среќа во казино, обложувалница и автомат 

клуб и за размена на податоци со серверот на Управата 

за јавни прихoди. 

(4) Приредувачите на интернет игрите на среќа се 

должни приредувањето на интернет игрите на среќа во 

казино, обложувалница и автомат клуб преку веб апли-

кација (веб страна / веб платформа) или мобилна апли-

кација на приредувачот на интернет игри на среќа да го 

вршат користејќи го постојниот надзорен информацис-

ки систем (НИС) кој е поврзан со информацискиот сис-

тем на Управата за јавни приходи. 
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Член 3 

(1) Приредувачите на игри на среќа од членот 2 на 

оваа уредба со законска сила имаат право да ги прире-

дуваат игрите на среќа кои ги имаат уредено со Прави-

лата за игри на среќа одобрени од страна на Министер-

ството за финансии, согласно издадената лиценца. 

(2) Приредувач на интернет игри на среќа - казино 

и автомат клуб плаќа посебна давачка од 23% на разли-

ката меѓу уплатениот износ преку веб или мобилната 

апликација на приредувачот на интернет игри на среќа 

и исплатениот износ, на месечна основа. Посебната да-

вачка се плаќа до 15-ти во месецот, за претходниот ме-

сец. 

(3) Приредувач на интернет игри на среќа - обложу-

валница, плаќа посебна давачка од 4% на вкупно упла-

тениот износ во форма на влог преку веб или мобилна-

та апликација на приредувачот на интернет игри на 

среќа, на месечна основа. Посебната давачка се плаќа 

до 15-ти во месецот, за претходниот месец. 

(4) Уплатен износ преку веб или мобилна аплика-

ција на приредувачот на интернет игрите на среќа - ка-

зино и автомат клуб од ставот (2) на овој член претста-

вува збир на сите поединечни трансакции - влогови из-

вршени од евиденциските сметки на сите регистрирани 

учесници во интернет игрите на среќа на сметката на 

приредувачот на интернет игри на среќа - казино и ав-

томат клуб, а исплатен износ од ставот (2) на овој член 

претставува збир на сите поединечни трансакции - ис-

плати кои се вршат од сметката на приредувачот на иг-

рите на среќа - казино и автомат клуб на евиденциски-

те сметки на сите регистрирани учесници во игрите на 

среќа и задржаниот данок на доход на овие исплати.  

(5) Вкупно уплатен износ во форма на влог преку 

веб или мобилна апликација на приредувачот на интер-

нет игрите на среќа - обложувалница од ставот (3) на 

овој член претставува збир на сите поединечни тран-

сакции - влогови извршени од евиденциските сметки 

на сите регистрирани учесници во интернет игрите на 

среќа на сметката на приредувачот на интернет игри на 

среќа - обложувалница. 

(6) Заради обезбедување на исплатата на добивките 

на учесниците во интернет игрите на среќа во казино, 

обложувалница и автомат клуб, за намирување на по-

себната давачка, како и даноците и другите јавни да-

вачки, како и другите обврски, Министерството за фи-

нансии наплатува средства од депонираните депозити 

и/или гаранциите на приредувачите од членот 2 став 

(1) на оваа уредба со законска сила, обезбедени по ос-

нов на лиценците за приредување на игри на среќа во 

казино, обложувалница и автомат клуб. 

Член 4 

(1) Пред да започне со приредување на интернет иг-

рите на среќа, приредувачот објавува правила за прире-

дување на интернет игрите на среќа преку веб аплика-

ција (веб страна / веб платформа) или мобилна аплика-

ција одобрени од страна на Министерството за финан-

сии. 

(2) Правилата од ставот (1) на овој член се објавува-

ат на интернет страната на приредувачот на интернет 

игрите на среќа. 

 

Член 5 

(1) Во интернет игрите на среќа во казино, обложу-

валница и автомат клуб што се приредуваат преку веб 

апликација (веб страна / веб платформа) или мобилна 

апликација можат да учествуваат само учесници кои се 

регистрирани кај приредувачот на интернет игрите на 

среќа.  

(2) Учесникот од ставот (1) на овој член регистра-

цијата ја врши електронски со пополнување на пријава 

за учество во интернет игрите на среќа на веб аплика-

ција (веб страна / веб платформа) или на мобилна апли-

кација на приредувачот на интернет игрите на среќа. 

(3) При регистрацијата, учесникот во интернет иг-

рите на среќа склучува договор за учество во интернет 

игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат 

клуб кои ги приредува приредувачот на интернет игри-

те на среќа преку веб апликација (веб страна / веб плат-

форма) или мобилна апликација на приредувачот на 

интернет игри на среќа.  

(4) Договорот се склучува со регистрирањето преку 

веб апликација (веб страна / веб платформа) или мо-

билна апликација за учество во игрите на среќа од 

страна на учесникот, со што учесникот ги прифаќа ус-

ловите за учество, правилата на игра и другите дого-

ворни одредби кои ги пропишал приредувачот на ин-

тернет игри на среќа. 

 

Член 6 

(1) За регистрација, учесникот во интернет игрите 

на среќа задолжително ги доставува следните пода-

тоци:  

- име и презиме;  

- адреса;  

- ден, месец и година на раѓање;  

- и-мејл адреса; 

- ЕМБГ 

- лозинка и  

- податоци за трансакциска сметка каде што ќе се 

исплатува добивката односно каде што ќе пренесуваат 

средства од евиденциската сметка. 



24 април 2020  Бр. 108 - Стр. 5 

 
 

(2) Ако приредувачот на интернет игрите на среќа 

утврди дека регистрираниот учесник во игрите на сре-

ќа доставил лажни информации и покрај тоа што веќе е 

регистриран, приредувачот е должен веднаш да го ис-

клучи како учесник и да ја поништи регистрацијата, а 

за тоа да го извести учесникот веднаш.  

(3) Едно лице може да поседува по еден кориснич-

ки профил кај еден приредувач, односно со еден ЕМБГ 

и една иста и-мејл адреса учесникот не може да креира 

повеќе кориснички профили.  

 

Член 7 

Приредувачот на интернет игрите на среќа е дол-

жен да му ги стави на располагање на учесникот во иг-

рите на среќа следните информации:  

1) сите правила кои се однесуваат на интернет иг-

рите на среќа кои ги приредува и  

2) трошоците за учество на учесникот во игрите на 

среќа кои приредувачот на игрите на среќа може да ги 

наплати.  

 

Член 8 

(1) Приредувачот на интернет игрите на среќа за 

приредување на интернет игри на среќа отвора и води 

само една евиденциска сметка на регистриран учесник 

во игрите на среќа. 

(2) Приредувачот на игрите на среќа за приредува-

ње на интернет игри на среќа ги евидентира на еви-

денциската сметка отворена за регистриран учесник во 

игрите на среќа:  

- средствата кои регистрираниот учесник во игрите 

на среќа ги уплатил на својата евиденциска сметка и  

- секоја остварена добивка од одделна интернет иг-

ра на среќа намалена за износот на данокот на доход. 

(3) Средствата за учество во интернет игрите на 

среќа кон приредувачите на интернет игри на среќа и 

исплатите кон сите регистрирани учесници во игрите 

на среќа се вршат со пренос на средствата преку банка 

со седиште во Република Северна Македонија. Уплати-

те за учество во интернет игрите на среќа преку веб ап-

ликација (веб страна / веб платформа) или мобилна ап-

ликација кај приредувачот на интернет игри на среќа 

од страна на физичко лице резидент или нерезидент на 

Република Северна Македонија се вршат во денари. 

(4) Уплатените средства на евиденциската сметка 

од ставот (2) алинеја 1 од овој член не претставуваат 

промет од игри на среќа согласно со Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри. 

(5) Прометот од игри на среќа настанува со уплата 

(пренос) на влогот од евиденциската сметка на регис-

трираниот учесник за учество во интернет игрите на 

среќа преку веб апликација (веб страна / веб плат-

форма) или мобилна апликација на приредувачот на 

интернет игри на среќа. За износот на влогот на секоја 

одделна интернет игра на среќа се намалуваат сред-

ствата од евиденциската сметка на регистрираниот 

учесник за учество во интернет игрите на среќа.  

(6) Остварената добивка од игрите на среќа за секо-

ја игра намалена за износот на данокот на доход се еви-

дентира на евиденциската сметка на учесникот во игра-

та на среќа. 

(7) Приредувачот на интернет игрите на среќа не 

смее да вклучи учесник во интернет игрите на среќа, 

доколку:  

- не е регистриран согласно со правилата за регис-

трација на учесниците во игрите на среќа; 

- нема доволно средства на сметката на регистриран 

учесник во игрите на среќа за покривање на висината 

на влогот; или 

- дознае дека средствата потребни за покривање на 

висината на влогот не се обезбедени на законит начин.  

(8) Се забранува уплата на средства во готово од 

страна на регистриран учесник во игрите на среќа 

спрема приредувачот на игрите на среќа за приредува-

ње на интернет игри на среќа. 

(9) Уплатата на средства од страна на регистрира-

ниот учесник во игрите на среќа спрема приредувачот 

на интернет игрите на среќа за приредување на интер-

нет игри на среќа може да се врши само на еден од 

следните начини:  

1) платежна картичка (кредитна или дебитна) и/или 

2) електронски трансфер (електронско банкарство) 

и/или со уплата на шалтер кај носител на платен про-

мет. 

(10) Приредувачот на интернет игрите на среќа не 

смее да му одобрува кредит на учесникот во игрите на 

среќа или на сметката на учесникот во игрите на среќа 

или пак да дејствува како посредник за лице кое обез-

бедува кредит за да го олесни обезбедувањето на кре-

дитот за учесникот во игрите на среќа или за сметката 

на учесникот во игрите на среќа. 
 

Член 9 

(1) Приредувачот на интернет игрите на среќа е 

должен, на барање на регистриран учесник во игрите 

на среќа на чие име е формирана евиденциска сметка 

кај приредувачот на интернет игрите на среќа, да ги уп-

лати расположливите средства на учесникот во игрите 
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на среќа, со пренос на средствата преку банка на него-

вата трансакциска сметка, односно на кредитна или де-

битна картичка, не подоцна од пет работни дена по 

приемот на барањето.  

(2) Исплатата на средства од евиденциска сметка на 

регистрираниот учесник не претставува исплата сог-

ласно со Законот на игрите на среќа и за забавните 

игри. 

(3) Приредувачот на интернет игрите на среќа е 

должен во секое време на учесникот да му овозможи 

увид во неговата евиденциска сметка. 

 

Член 10 

Приредувачот на интернет игрите на среќа, должен 

е да и овозможи посебен електронски пристап во реал-

но време на Управата за јавни приходи. Преку овој 

пристап, Управата за јавни приходи во секое време мо-

же да ги добие следните податоци: 

- Податоци од регистарот на регистрирани учесни-

ци во интернет игрите на среќа; 

- Податоци за евиденција на средствата на еви-

денциските сметки со време на евидентирање; 

- Податоци за влоговите во игрите на среќа со вре-

ме на уплата за секој поединечен влог; 

- Податоци за исплатените средства од приредува-

чот на евиденциската сметка на учесникот во интернет 

игрите на среќа со време кога е извршена исплатата; 

- Податоци за остварените добивки од интернет иг-

рите на среќа со време на нивно настанување и 

- Податоци за исплатените добивки од интернет иг-

рите на среќа со време на секоја поединечна исплата. 
 

Член 11 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра ќе му се 

изрече за прекршок на приредувачот на интернет игри 

на среќа ако: 

- не му ги стави на располагање на учесникот во иг-

рите на среќа информациите од член 7 на оваа уредба 

со законска сила; 

- не му ги уплати расположливите средства на учес-

никот во игрите на среќа на негова трансакциска смет-

ка во рокот утврден во член 9 на оваа уредба со закон-

ска сила и 

- не и овозможи посебен електронски пристап во 

реално време на Управата за јавни приходи до подато-

ците од член 10 на оваа уредба со законска сила. 

(2) За прекршокот од став (1) на овој член, на одго-

ворното лице во приредувачот на интернет игри на сре-

ќа ќе му се изрече глоба во износ од 500 евра во денар-

ска противвредност. 

Член 12 

Оваа уредба со законска сила ќе се применува за 

време на траење на вонредната состојба како и 6 месе-

ци по престанувањето на траењето на вонредната сос-

тојба. 

 

Член 13 

Ова уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-3323/1   Претседател на Владата 

24 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1510. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 24 ап-

рил 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 

(1) Во Уредбата со законска сила зa измена и до-

полнување на Уредбата за примена на Законот за дано-

кот на додадена вредност за време на вонредна состој-

ба („Службен весник на Република Северна Македо-

нија” бр. 82/20 и 102/20) во членот 1 по зборот „Коро-

навирусот Covid-19“ се додаваат зборовите „за рокот за 

поднесување на даночната пријава на данокот на дода-

дена вредност и рокот за плаќање на данокот на дода-

дена вредност“.   

 

Член 2 

По членот 2-г се додава нов член 2-д кој гласи: 

 

“Член 2-д 

(1) Рокот за поднесување на даночната пријава на 

данокот на додадена вредност која се поднесува на об-

разецот ,,ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена 
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вредност за даночниот  период од 1 февруари 2020 до 

29 февруари 2020 година се одложува за време на трае-

њето на вонредната состојба до 30 април 2020 година.  

(2) Рокот за поднесување на даночната пријава на 

данокот на додадена вредност која се поднесува на об-

разецот ,,ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена 

вредност  за даночниот период од 1 март 2020 до 31 

март 2020 година се одложува за време на траењето на 

вонредната состојба до 30 април 2020 година. 

(3) Рокот за поднесување на даночната пријава на 

данокот на додадена вредност која се поднесува на об-

разецот ,,ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена 

вредност  за даночниот период од 1 јануари 2020 до 31 

март 2020 година се одложува за време на траењето на 

вонредната состојба до 30 април 2020 година. 

(4) Рокот за поднесување на даночната пријава на 

данокот на додадена вредност која се поднесува на об-

разецот ,,ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена 

вредност за даночниот период од 1 април 2020 до 30 

април 2020 се одложува за време на траењето на вон-

редната состојба до 31 мај 2020 година. “ 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3399/1   Претседател на Владата 

24 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1511. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36  став 1 од Законот 

за Владата на Република  Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 24 

април 2020 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ  НА УРЕДБАТА  СО ЗАКОНСКА 

СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИ-

ЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за социјалната заштита за време на вонредна сос-

тојба („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр.89/20), во член 1 во ставот 2 зборовите „и мај“ 

се заменуваат со зборовите „до декември“, по зборови-

те „користење на правото“ сврзникот „и“ се заменува 

со запирка, а по зборовите „социјална заштита,“ се до-

даваат зборовите „право на надоместок заради попре-

ченост, право на надоместок за помош и нега од друго 

лице, распоредување на работни места и вршење на 

стручна работа во установа за социјална заштита на 

стручните даватели на јавни услуги, продолжување на 

лиценца за работа во установа за социјална заштита, 

како и постапката за издавање и обновување на ли-

ценца за работа на стручните лица даватели на јавни 

услуги, “ .  

 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 

„За материјално необезбедено се смета дома-

ќинство чија вкупна висина на сите приходи на сите 

членови на домаќинството по сите основи во месецот 

пред поднесување на барањето за остварување на пра-

вото на гарантирана минимална помош и во месецот 

пред тековниот месец на користењето на правото е по-

ниска од висината на утврдената гарантирана мини-

мална помош.  

Право на гарантирана минимална помош може да 

оствари домаќинство во кое член на домаќинството е 

избришан од евиденцијата на невработени лица заради 

нередовно пријавување  или на кој работниот однос му 

престанал спогодбено, по негово барање или со отказ 

од работодавецот поради кршење на договорните об-

врски или други обврски од работниот однос. 

Како имот кој корисникот на правото на гарантира-

на минимална помош може да го отуѓи или изнајми и 

на тој начин да се издржува,  се смета стан  во кој не 

живее,  регистрирано моторно возило не постаро од 

пет години (патничко моторно возило, мотор над 50 

cм3, комбе, автобус, камион, комбајн и трактор)  и гра-

дежно земјиште со површина над 500 м2, освен зем-

јиштето на кое се наоѓа објектот каде корисникот жи-

вее.“ 

 

Член 3 

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи: 

     

„Член 2-а 

Правото на гарантирана минимална помош не прес-

танува доколку  корисникот не се пријави во надлеж-

ниот центар за вработување и редовно не ги исполнува 

обврските за евидентирање согласно со прописите за 

вработување и осигурување во случај на невработе-

ност.“.  
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Член 4 

Во членот 3 зборовите „и мај“ се заменуваат со збо-

ровите „до септември“.  

 
Член 5 

По членот 3 се додаваат  три нови члена 3-а, 3-б и 

3-в кои гласат: 

 

„Член 3-а 

Центарот за социјална работа за остварување на 

правото на гарантирана минимална помош одлучува 

врз основа на доставената документација од подноси-

телот на барањето и обезбедената документација по 

службена должност согласно Правилникот за начинот 

на остварување на правото на гарантирана минимална 

помош, утврдување на состојбата на приходите, имо-

тот и имотните права на домаќинството, определување-

то на носителот на правото, образецот на барањето и 

потребната документација („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 109/19), а увидот во до-

маќинството ќе се изврши во рок од два месеци  по 

престанокот на траењето на вонредната состојба. 

             

Член 3-б 

Правото на надоместок заради попреченост, оства-

рено врз основа на конзилијарно мислење од првосте-

пена комисија составена од тројца лекари специјалисти 

од соодветна терцијарна  здравствена  установа со  кој 

е препорачан контролен преглед  во периодот  на трае-

ње на вонредната состојба,  се продолжува за време на 

траење на вонредната состојба, како и два месеци по 

престанокот на траењето на вонредната состојба. 

 

Член   3-в 

Правото на надоместок за помош и нега од друго 

лице, остварено врз основа на наод, оцена и мислење 

од стручна комисија со кој е препорачан контролен 

преглед  во периодот  на траење  на  вонредната сос-

тојба,  се продолжува за време на траење на вонредната 

состојба, како и два месеци  по престанокот на траење-

то на вонредната состојба.“. 

 

Член  6 

По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи: 

 

„Член 5-а 

Стручните лица даватели на јавни услуги, вработе-

ни во јавни и приватни установи за социјална заштита 

и кај други даватели на социјални услуги за кои е от-

почната постапката, а не се стекнале со лиценца за ра-

бота за време на траењето на вонредната состојба, се 

распоредуваат на работни места и вршат стручна рабо-

та во установа за социјална заштита, за време на трае-

њето на вонредната состојба, како и шест месеци по 

престанокот на траењето на вонредната состојба. 

На стручните лица даватели на јавни услуги, врабо-

тени во јавни и приватни установи за социјална зашти-

та и кај други даватели на социјални услуги, на кои ро-

кот на важноста на лиценцата за  работа за вршење на 

стручна работа во установа за  социјална заштита им е 

истечен или истекува за време на траење на вонредната 

состојба им се продолжува за време на траењето на 

вонредната состојба, како и шест месеци по престано-

кот на траењето на вонредната состојба.  

Постапката за издавање и обновување на лиценца 

за работа на стручните лица даватели на јавни услуги 

од ставовите 1 и 2 на овој член,  ќе се спроведе  во рок 

од шест месеци  по престанокот на траењето на вонред-

ната состојба .“. 
 

Член 7 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-3402/1   Претседател на Владата 

24 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1512. 

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18“ и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија" бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 22 април 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на општина Крива Паланка ќе се 

пренесат во сопственост без надоместок, недвижни 

ствари кои се наоѓаат на ул. „Маршал Тито" КП 

бр.3967/2, КО Крива Паланка, запишани во Имотен 

лист бр. 1576, сопственост на Република Северна Ма-

кедонија и тоа: 
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- зграда 1, намена на зграда В4, влез 001, кат 01, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 301 м2; 

- зграда 1, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 69 м2; 

- зграда 1, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-0, со внатрешна површина 

од 288 м2; 

- зграда 11, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-0, со внатрешна површина 

од 200 м2; 

- зграда 12, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-0, со внатрешна површина 

од 3 м2; 

- зграда 14, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 44 м2; 

- зграда 15, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 46 м2; 

- зграда 4, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 33 м2; 

- зграда 6, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 4 м2; 

- зграда 6, намена на зграда В4, влез 002, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 9 м2; 

- зграда 6, намена на зграда В4, влез 003, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-0, со внатрешна површина 

од 26 м2; 

- зграда 7, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-0, со внатрешна површина 

од 13 м2; 

- зграда 8, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 50 м2; 

- зграда 8, намена на зграда В4, влез 002, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 39 м2; 

- зграда 9, намена на зграда В4, влез 001, кат ПР, 

број 000, намена на зграда-О, со внатрешна површина 

од 12 м2; 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2793/1   Претседател на Владата 

22 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1513. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член 

27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 

на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 

и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/2020), Комисијата 

за хартии од вредност на Република Северна Македо-

нија, постапувајќи по Барањето на Халк Банка АД 

Скопје поднесено на ден 2.4.2020 година, на седницата 

одржана на ден 6.4.2020 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ  ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ  

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Халк Банка АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 

приватна понуда - седумнаесетта емисија на 123.000 

обични акции со вкупен износ на емисијата од 

1.230.000.000 денари, согласно Одлуката 02-6411/2 од 

23.3.2020  година за зголемување на основната главни-

на на Халк Банка АД Скопје со издавање на акции по 

пат на приватна понуда со XVII-та емисија на акции на 

институционален инвеститор, донесена од Собранието 

на акционери на Банката. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и Одлуката 02-6411/2 од 

23.3.2020  година за зголемување на основната главни-

на на Халк Банка АД Скопје со издавање на акции по 

пат на приватна понуда со XVII-та емисија на акции на 

институционален инвеститор. 
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3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

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

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 

регистар. 

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност 

по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов 

Централниот регистар на Република Северна Македо-

нија да донесе решение за упис на зголемувањето на 

основната главнина. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

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

те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

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

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

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

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија  да дос-

тави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

УП1 Број 10-43     Комисија за хартии од вредност 

6 април 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити,  с.р. 

__________ 

 

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) pika 28, nenit 9 dhe 

nenit 27 të Ligjit për Letra me Vlerë („Gazeta Zyrtare e 

RM-së“ numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 

135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 

23/2016, 83/2018 dhe „Gazeta Zyrtare e RMV-së“ nr. 

31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj Kërkesës së Halk 

Banka SHA Shkup, të parashtruar më datë 2.4.2020, në 

seancën e mbajtur më datë 6.4.2020 solli 

 

A K T V E N D I M 

PËR DHËNIE TË MIRATIMIT TË EMETIMIT TË 

LETRAVE  AFATGJATE  ME  VLERË NËPËRMJET  

OFERTËS PRIVATE 

 

1. Halk Banka SHA  Shkup i jepet miratim për emetim 

të letrave afatgjata me vlerë nëpërmjet ofertës private – 

emetimi i shtatëmbëdhjetë i 123.000 aksioneve të 

zakonshme me shumë të përgjithshme emetimi prej 

1.230.000.000 denarë, në përputhje me Vendimin 02-

6411/2 datë 23.3.2020 për rritjen e kapitalit themelor të 

Halk Banka SHA Shkup me emetimin e aksioneve 

nëpërmjet ofertës private me emetimin e XVII-të të 

aksioneve të një investitori institucional, miratuar nga 

Kuvendi i Aksionarëve të Bankës. 

2. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e 

këtij aktvendimi ka për obligim që të kryejë të gjitha 

detyrimet nga letrat me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën 

e paraparë me ligjin dhe Vendimin 02-6411/2 datë 

23.3.2020 për rritjen e kapitalit themelor të Halk Banka 

SHA Shkup me emetimin e aksioneve nëpërmjet ofertës 

private me emetimin e XVII-të të aksioneve të një 

investitori institucional. 

3. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e 

këtij aktvendimi ka për obligim që brenda 8 (tetë) ditëve 

nga realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e 

kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar. 

  4. Miratimi i emetimit të letrave afatgjata me vlerë 

nëpërmjet ofertës private do të zbatohet me kushtin që 

Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të 

marrë aktvendim për regjistrim të rritjes së kapitalit 

themelor. 

5. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 i 

këtij aktvendimi ka për obligim që të dorëzojë letrat me 

vlerë për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë 

brenda 3 (tre) ditësh pune nga dita e regjistrimit të rritjes së 

kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar. 

6. Emetuesi i letrave afatgjata me vlerë nga pika 1 e 

këtij aktvendimi ka për obligim që brenda 5 (pesë) ditësh 

pune nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave 

me vlerë, të dorëzojë dëshmi deri te Komisioni i Letrave 

me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut se është 

bërë regjistrim i aksioneve.     

7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

 

PA 1 Numër  10-43 Komisioni i Letrave me Vlerë i  

  6 prill 2020  

Shkup 

 Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 

            Kryetare, 

 Mr. Sc. Nora Aliti, d.v. 

__________ 

1514. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за ин-

вестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 

12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 

и 31/2020), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

управување со инвестициски фондови Иново Статус 

АД Скопје број 03-19/1 од 11.3.2020 година, Комисија-

та за хартии од вредност на Република Северна Маке-

донија на седницата одржана на ден 6.4.2020 година 

донесе  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
1. Се дава согласност за именување на лицето Миа 

Стефановска Зографска, за извршен член на Одборот 

на директори односно главен извршен директор на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 

Иново Статус АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Миа Стефа-

новска Зографска се дава за период од четири години 

од денот на донесувањето на ова Решение, согласно 

Одлука број 02-12/1 од 6.3.2020 година, донесена на 

Собранието на акционери на друштвото за избор на 

членови на Одборот на директори на Друштвото за уп-

равување со инвестициски фондови Иново Статус АД 

Скопје и Одлука бр. 02-15/1 од 6.3.2020 година донесе-

на на Одборот на директори на друштвото за избор на 

извршни членови на Одборот на директори на Друш-

твото за управување со инвестициски фондови Иново 

Статус АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 

денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-

шение од функцијата извршен член на Одборот на ди-

ректори на Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Иново Статус АД Скопје и во други случаи 

утврдени со закон.   

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

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

ка Северна Македонија“. 

 

Број УП1 08-39     Комисија за хартии од вредност 

6 април 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити,  с.р. 

__________ 

 

Në bazë të nenit 18 dhe nenit 19 të Ligjit për Fondet 

Investuese („Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 12/2009, 

67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 dhe 

31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës së Shoqërisë së 

Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA 

Shkup numër 03-19/1 datës 11.3.2020, Komisioni i Letrave 

me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën 

e mbajtur më datë 6.4.2020 solli 

  
A K T V E N D I M 

 
1. Jepet pëlqim për emërim të personit Mia Stefanovska 

Zografska për anëtare ekzekutive të Bordit të drejtorëve, 

përkatësisht drejtore kryesore ekzekutive të Shoqërisë së 

Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA 

Shkup. 

2. Pëlqimi i emërimit të personit Mia Stefanovska 

Zografska jepet për një periudhë prej katër vite nga dita e 

sjelljes së këtij aktvendimi, përkatësisht Vendimi numër 

02-12/1 datë 6.3.2020, miratuar në Kuvendin e 

Aksionarëve të Shoqërisë për përzgjedhjen e anëtarëve të 

Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë së Administrimit të 

Fondeve për Investime Inovo Status SHA Shkup dhe 

Vendimi nr. 02-15/1 datë 6.3.2020 miratuar nga Bordi i 

Drejtorëve të Shoqërisë për përzgjedhje të anëtarëve 

ekzekutivë të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë së 

Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA 

Shkup. 

3. Ky aktvendim  pushon me vlefshmëri edhe para 

skadimit të afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij 

aktvendimi, përkatësisht me ditën e shkarkimit të personit 

nga pika 1 e këtij aktvendimi nga funksioni anëtar 

ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë së 

Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA 

Shkup dhe në raste të tjera të caktuara me ligj.   

4. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit, 

ndërsa do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut“. 

 

Numër PA 1 08-39 Komisioni i Letrave me Vlerë i  

6 prill 2020           

Shkup 

 Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 

 Kryetare,  

 Mr. Sc. Nora Aliti, d.v. 

__________ 

1515. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за ин-

вестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 

12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 

и 31/2020), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

управување со инвестициски фондови Иново Статус 

АД Скопје број 03-20/1 од 11.3.2020 година, Комисија-

та за хартии од вредност на Република Северна Маке-

донија на седницата одржана на ден 6.4.2020 година 

донесе  

        

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

1. Се дава согласност за именување на лицето Бла-

гој Митров, за извршен член на Одборот на директори 

односно извршен директор на Друштвото за управува-

ње со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Благој Мит-

ров се дава за период од четири години од денот на до-

несувањето на ова Решение, согласно Одлука број               
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02-12/1 од 6.3.2020 година, донесена на Собранието на 

акционери на друштвото за избор на членови на Одбо-

рот на директори на Друштвото за управување со ин-

вестициски фондови Иново Статус АД Скопје и Одлу-

ка бр. 02-15/1 од 6.3.2020 година донесена на Одборот 

на директори на друштвото за избор на извршни члено-

ви на Одборот на директори на Друштвото за управу-

вање со инвестициски фондови Иново Статус АД 

Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 

денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-

шение од функцијата извршен член на Одборот на ди-

ректори на Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Иново Статус АД Скопје и во други случаи 

утврдени со закон.   

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

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

ка Северна Македонија“. 

 

Број УП1 08-38     Комисија за хартии од вредност 

6 април 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити,  с.р. 

__________ 

 

Në bazë të nenit 18 dhe nenit 19 të Ligjit për Fondet 

Investuese („Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 12/2009 nr. 

67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 dhe 

31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës së Shoqërisë së 

Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA 

Shkup numër 03-20/1 datë 11.3.2020, Komisioni i Letrave 

me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën 

e mbajtur më datë 6.4.2020 solli 

        

A K T V E N D I M 

 

1. Jepet pëlqim për emërim të personit Bllagoj Mitrov 

për anëtar ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve, përkatësisht 

drejtor ekzekutiv të Shoqërisë së Administrimit të Fondeve 

për Investime Inovo Status SHA Shkup.  

2. Pëlqimi i emërimit të personit Bllagoj Mitrov jepet 

për një periudhë prej katër vite nga dita e miratimit të këtij 

aktvendimi, përkatësisht Vendimi numër 02-12/1 datë 

6.3.2020, miratuar në Kuvendin e Aksionarëve të 

Shoqërisë për përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit të 

Drejtorëve të Shoqërisë së Administrimit të Fondeve për 

Investime Inovo Status SHA Shkup dhe Vendimi nr. 02-

15/1 datë 6.3.2020 miratuar nga Bordi i Drejtorëve të 

Shoqërisë për përzgjedhje të anëtarëve ekzekutivë të Bordit 

të Drejtorëve të Shoqërisë së Administrimit të Fondeve për 

Investime Inovo Status SHA Shkup. 

3. Ky aktvendim  pushon me vlefshmëri edhe para 

skadimit të afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij 

aktvendimi, përkatësisht me ditën e shkarkimit të personit 

nga pika 1 e këtij aktvendimi nga funksioni anëtar 

ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë së 

Administrimit të Fondeve për Investime Inovo Status SHA 

Shkup dhe në raste të tjera të caktuara me ligj.   

4. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit, 

ndërsa do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut“. 

 

Numër PA 1 08-38 Komisioni i Letrave me Vlerë i  

6 prill 2020          

Shkup 

 Republikës së Maqedonisë së 

Veriut 

                  Kryetare, 

 Mr. Sc. Nora Aliti, d.v. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1516. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 2, 

а во врска со член 28, став (3) од Законот за енерге-

тика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

96/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергети-

ка и водни услуги на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на 24 април 2020 година, донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖ-

НИ 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 ма-

лопродажни цени на одделни нафтени деривати и гори-

ва 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 поната-

мошниот текст: највисоки малопродажни цени) 
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пресметани во согласност со овој правилник ги приме-

нуваат трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт. 

 

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 след-

ните 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 за секој нафтен 

дериват и гориво за транспорт од ставот (1) од овој 

член,се утврдува во денари за литар (денари/литар) ос-

вен за мазутот М-1, за којшто 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 де-

риват и гориво за транспорт од член 2 став (1) на овој 

правилник се пресметува по следната формула: 

 

 

 

 

каде: 

 
- највисока основна цена на нафтени-

от дериват, 

 
- средна дневна берзанска цена на 

нафтениот дериват, објавена во 

Platts European Marketscan, за i-тиот 

ден од пресметковниот период, 

 
- среден курс денари/USD, кој го об-

јавува Народната Банка на Републи-

ка Северна Македонија (во поната-

мошниот текст: НБРСМ) при врше-

ње на платниот промет со странство 

за потребите на државните органи, 

за  i-тиот ден од пресметковниот пе-

риод, 

i  - индекс што го означува денот во 

пресметковниот период,  

 - број на денови во пресметковниот 

период за кои се објавени средни 

дневни берзански цени на нафтени-

от дериват (FOB Med), 

 
- густина на нафтениот дериват, 

 - надоместок за премија со вклучени 

транспортни трошоци до склад во 

Република Северна Македонија,  

 D - надоместок за трошоци за работење 

преку склад и трговска маржа, со 

вклучени транспортни трошоци од 

склад до бензински станици и крај-

ни потрошувачи.  

 

Котации за нафтените деривати 

Член 4 

(1) За утврдување на средната дневна берзанска це-

на 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 рам-

ки на седумдневен период, и тоа за: 

 

Моторен бензин  

– ЕУРОСУПЕР БС – 95  

и Моторен бензин – БС – 98 Prem Unl 10 ppm 

Дизел гориво  

– ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 10 ppm ULSD 

Масло за горење  

- Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) Gasoil 0,1% 

Мазут М-1 Fuel oil 1% 

 

(2) Котациите од ставoт (1) на овој член, се корис-

тат за деновите кога Platt’s European Marketscan ги об-

јавува 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 поната-

мошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), 

врз основа на податоците од Царинската управа на Ре-

публика Северна Македонија (во понатамошниот 

текст: Царинска управа), како и податоците добиени од 

следењето на состојбите и функционирањето на паза-

рот, двапати годишно донесува одлука за определува-

ње на густината на секој нафтен дериват и гориво за 

транспорт од член 2, став (1) од овој правилник, со ис-
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клучок на мазутот М-1, како и за висината на надомес-

токот P за премија со вклучени транспортни трошоци 

до склад во Република Северна Македонија и висината 

на надоместокот D за трошоци за работење преку 

склад и трговска маржа со вклучени транспортни тро-

шоци од склад до бензински станици и крајни потро-

шувачи.  

(2) Одлуката од став (1) на овој член се донесува 

најдоцна до последниот понеделник во април во теков-

ната година за периодот од последниот понеделник  во 

април до последниот понеделник во октомври во те-

ковната година и најдоцна до последниот понеделник 

во октомври во тековната година, за периодот од по-

следниот понеделник во октомври во тековната година 

до последниот понеделник во април во наредната го-

дина. 

 

Највисока малопродажна цена за нафтените  

деривати и горива за транспорт 

Член 6 

(1) Највисоката малопродажна цена се одредува ка-

ко збир на највисоката основна цена за нафтениот де-

риват Cmax пресметана во согласност со член 3 од овој 

правилник и пропишаните највисоки надоместоци, да-

ноци и такси. 

(2) Највисоките малопродажни цени се формираат 

за седумдневен пресметковен период, односно за пери-

одот 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 поне-

делникот е државен празник, пресметката 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 малопро-

дажни цени е вторник во 00:01 часот, освен во случајот 

од став (4) од овој член, кога денот на примена е след-

ниот работен ден по денот кога се врши пресметката, 

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 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 децимал-

ни места, 

- највисокиот трошок за работење преку склад и тр-

говска маржа со вклучени транспортни трошоци од 

склад до бензински станици: заокружување на 3 деци-

мални места, 

- среден курс денари/USD, кој го објавува НБРСМ 

при вршење на платниот промет со странство за потре-

бите на државните органи, за i-тиот ден од пресметков-

ниот период: заокружување на 4 децимални места,  

- данокот на додадена вредност за секој нафтен де-

риват: заокружување на 3 децимални места, и 

- највисоките малопродажни цени за нафтените де-

ривати: заокружување на 2 децимални места. 

(2) Заради заокружување на највисоките малопро-

дажни цени трговската маржа може да отстапува во 

граници од ±0,212 денари/литар од утврдената тргов-

ска 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, којашто е предмет на одлучување на 

седница.  

(2) Регулаторната комисија за енергетика одржува 

седница секој понеделник, освен ако поинаку не е ут-

врдено со овој правилник, на која донесува одлука за 

утврдување на највисоки малопродажни цени.  

(3) Во одлуката од став (2) од овој член се утврду-

ваат највисоките малопродажни цени со вклучен ДДВ, 

за кои одделно се наведуваат највисоките набавни цени 

(просечната средна дневна берзанска цена на нафтени-

от дериват, објавена во Platts European Marketscan за 

изминатиот седумдневен период,  со вклучен надомес-

ток за премија и транспортни трошоци до склад во Ре-

публика Северна Македонија), највисоките надоместо-

ци за трошоци за работење преку склад и трговска 

маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до 

бензински станици и крајни потрошувачи, вредностите 
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на специфичните акцизи наведени во прописите за ак-

цизи, 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) Од 27 април  2020 година до 26 октомври 2020 

година, надоместокот P за премијата со вклучени тран-

спортни трошоци во износ од 20 USD/ton, до склад во 

Република Северна Македонија:  

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 изнесува 

92,00 USD/ton, 

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 изнесува 

134,00 USD/ton, 

- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) изнесу-

ва 73,00 USD/ton, 

- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесу-

ва 75,00 USD/ton, 

- за мазут М-1 изнесува 85,00 USD/ton. 

(2) Од 27 април  2020 година до 26 октомври 2020 

година, највисокиот надоместок D за секој нафтен де-

риват, освен за Мазут М-1, во вкупен износ од 6,55 де-

нари/литар, се пресметува како збир од следните најви-

соки  надоместоци за трошоци за работење преку 

склад, трговска маржа, и транспортни трошоци од 

склад до бензински станици и крајни потрошувачи:   

- трошоци за работење преку склад во износ од 1,00 

денар/литар,  

- трговска маржа во износ од 4,80 денари/литар,  

- транспортни трошоци од склад до бензински ста-

ници и крајни потрошувачи во износ од  0,75 де-

нари/литар.  

Надоместокот D за Мазут М-1 изнесува 1,00 де-

нар/килограм и тој не го содржи надоместокот за тр-

говска маржа со вклучени транспортни трошоци од 

склад до бензински станици и крајни потрошувачи. 

(3) По исклучок од став (2) на овој член, во случај 

на значително нарушување на пазарот на нафтени де-

ривати коешто би влијаело на износот на највисокиот 

надоместок D за секој нафтен дериват, Регулаторната 

комисија за енергетика може да ја преоцени и по пот-

реба да донесе одлука за менување на вредноста на на-

доместокот D.  

(4) Од 27 април  2020 година до 26 октомври 2020 

година, густината (ρ) за секој нафтен дериват и гориво 

за транспорт од член 2, став (1) на овој правилник, со 

исклучок на мазутот М -1, изнесува:  

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 изнесува 

0,741 (килограм/литар), 

- за моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 изнесува 

0,746 (килограм/литар), 

- за дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) изнесу-

ва 0,823 (килограм/литар) и 

- за масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) изнесу-

ва 0,824 (килограм/литар). 

(5) Регулаторната комисија за енергетика првата од-

лука за утврдување на највисоки малопродажни цени, 

во согласност со овој правилник, ја донесува првиот 

понеделник по денот на влегување во сила на овој пра-

вилник, а ќе се применува од следниот работен ден во 

00:01 часот. 

 

Завршни одредби 

Член 10 

Со денот на отпочнувањето со примена на овој пра-

вилник престанува да важи правилникот за формирање 

на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени 

деривати и горива за транспорт („Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр.103/19, 212/19 и 

98/20). 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се применува од 27 април 2020 година,  и се 

објавува во „Службен весник на Република Северна 

Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија. 

 

Бр. 01-1055/1  

24 април 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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