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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

2451. 

Врз основа на член 50 став 5 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 

147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), министе-

рот за образование и наука, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОРГА-

НИЗАЦИЈА НА НАУЧНИ СОБИРИ И УЧЕСТВО 

НА ДОМАШНИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЧИ НА 

МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СОБИРИ И СТУДИСКИ  

ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на фи-

нансирањето на организација на научни собири и учес-

тво на домашни научни истражувачи на меѓународни 

научни собири и студиски престои во странство. 

 

Член 2 

За финансирање на организација на научни собири 

и учество на домашни научни истражувачи на меѓуна-

родни научни собири и студиски престои во странство 

се доделуваат средства од страна на Министерството за 

образование и наука (во натамошниот текст: Минис-

терството) на државните универзитети и приватните 

универзитети во нивните единици насочени кон наука 

(научни институти) и во единици насочени кон образо-

вание засновано на наука (факултети), МАНУ, самос-

тојните државни високообразовни установи, самостој-

ните приватни високообразовни установи, јавните на-

учни установи, мешовитите научни установи, приват-

ните научни установи и самостојните истражувачи, по 

пат на јавен конкурс. 

 

Член 3 

По објавениот јавен конкурс од член 2 од овој пра-

вилник, за доделување средства за финансирање на ма-

теријални трошоци и услуги, за печатење на зборници 

на трудови од одржаните научни собири, организато-

рот на научниот собир поднесува  пријава за доделува-

ње на средства.  

Пријавата од став 1 на овој член, содржи податоци 

за: организаторот на научниот собир, називот на науч-

ниот собир, образложение за карактерот на научниот 

собир, број на учесници на научниот собир, вклучувај-

ќи и учесници од странство, број на прифатени трудо-

ви и спецификација на потребни финансиски средства 

за одржување на научниот собир. 

Кон пријавата од став 1 на овој член, се приложува: 

одлука од организаторот за одржување на научниот со-

бир, одлука за печатење на зборникот на трудови од 

научниот собир и програма за работа на научниот со-

бир со број на учесници. 

Член 4 

Организаторот го известува Министерството за 

промените што ќе настанат во врска со организирањето 

и одржувањето на научниот собир, најдоцна три дена 

од денот на настанувањето на промената. 

 

Член 5 

Организаторот најдоцна шест месеци од одржува-

њето на научниот собир до Министерството доставува 

извештај со спецификација на направените трошоци и 

два примерока од зборникот на трудови. 

 

Член 6 

Средствата кои се доделуваат за организација на 

научни собири се пресметуваат во зависност од бројот 

на учесниците на научниот собир и расположивите 

средства на Министерството за тековната година. 

 

Член 7 

Субјектите за вршење на научно-истражувачката 

дејност по објавениот јавен конкурс од член 2 од овој 

правилник, за доделување средства за учество на до-

машни научни истражувачи на меѓународни научни со-

бири, поднесуваат пријава за доделување на средства. 

Пријавата од став 1 на овој член, содржи податоци 

за: називот на меѓународниот научен собир, кандида-

тот за учество на меѓународниот научен собир, негово-

то научно, наставно-научно или соработничко звање и 

називот на установата во која е вработен. 

Кон пријавата од став 1 на овој член, се приложува: 

доказ дека трудот е прифатен за усна или писмена 

(постер) презентација од организаторот на меѓународ-

ниот научен собир, согласност од установата каде што 

е вработен кандидатот за учество на меѓународниот на-

учен собир, потврда за висина на патните трошоци, 

потврда за висина на котизацијата и абстракт од науч-

ниот труд. 

 

Член 8 

Средствата кои се доделуваат за учество на домаш-

ни научни истражувачи на меѓународни научни собири 

се пресметуваат во зависност од висината на котизаци-

јата, висината на патните трошоци и расположивите 

средства на Министерството за тековната година. 

 

Член 9 

Субјектите за вршење на научно-истражувачката 

дејност по објавениот јавен конкурс од член 2 од овој 

правилник, за доделување средства за студиски прес-

тои во странство, поднесуваат пријава за доделување 

на средства. 

Пријавата од став 1 на овој член, содржи податоци 

за: кандидатот за студискиот престој во странство, не-

говото научно, наставно-научно или соработничко 

звање, установата во која е вработен, институцијата во 

која е на студиски престој во странство и времетраење-

то на студискиот престој во странство. 
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Кон пријавата од став 1 на овој член, се приложува: 

програма за обавување на студискиот престој во стран-

ство, писмен доказ од установата каде ќе престојува 

дека го прифаќа кандидатот за студиски престој во 

странство, согласност од установата каде што е врабо-

тен кандидатот за студискиот престој во странство и 

потврда за висината на патните трошоци. 

 

Член 10 

Средствата кои се доделуваат за студиски престои 

во странство се пресметуваат во зависност од висината 

на средствата за патните трошоци и расположивите 

средства на Министерството за тековната година. 

 

Член 11 

Со денот на влeгувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите од Правилникот за 

финансирање на организација на научни конференции, 

научни собири и уметнички собири и за учество на до-

машни научни истражувачи на меѓународни конфе-

ренции, меѓународни научни собири, меѓународни 

уметнички собири и студиски престои во странство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

102/18), а кои се однесуваат на финансирањето на орга-

низација на научни собири и учество на домашни науч-

ни истражувачи на меѓународни научни собири и сту-

диски престои во странство. 

 

Член 12 

 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 18-8403/1 Министер за образование 

26 јули 2019 година и наука, 

Скопје д-р Арбер Адеми, с.р. 

__________ 

2452. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно-

то образование  („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 

40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 

81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 

145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за об-

разование и наука донесе 

 

К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2019/2020 

ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во јавните средни училишта согласно 

програмските целини во наставната година: полугодие, 

други форми на воспитно образовна дејност и ученич-

ки одмор за учебната 2019/2020 година.  

Член 2 

Учебната година во јавните средни училишта за-

почнува на 1 септември 2019 година,  а завршува на 31 

август 2020 година. 

Наставната година започнува на 2 септември 2019 

година и завршува на 10 јуни 2020 година, освен за 

учениците од завршната година од гимназиско образо-

вание, стручно образование со четиригодишно и триго-

дишно траење на образованието, уметничко образова-

ние и средно стручно образование за ученици со посеб-

ни образовни потреби за кои редовната настава зав-

ршува на 19 мај 2020 година.   

 

Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие.  

Првото полугодие започнува на 2 септември 2019 

година и завршува на 31 декември 2019 година.  

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2020 

година и завршува на 10 јуни 2020 година. 

 

Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 

зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 1 јануари 2020 годи-

на и завршува на 20 јануари 2020 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2020 година и 

завршува на 31 август 2020 година. 

 

Член 5 

За учениците од завршните години на средното об-

разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, 

јавните средни училишта во времето од 20 мај до 26 

мај 2020 година организираат подготвителна настава, 

консултации и други форми на помош за учениците 

кои треба да полагаат поправни испити, испит на годи-

ната, дополнителни испити, испити за побрзо напреду-

вање, матурски и завршни испити. 

За учениците од завршните години на средното об-

разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во августовскиот испитен 

рок, јавните средни училишта во времето од 16 јуни до 

30 јуни 2020 година организираат подготвителна нас-

тава, консултации и други форми на помош за учени-

ците кои треба да полагаат поправни испити, испит на 

годината, дополнителни испити, испити за побрзо нап-

редување, матурски и завршни испити. 

Јавните средни училишта во времето од 12 jуни до 

19 јуни 2020 година и од 10 август до 14 август 2020 

година организираат подготвителна настава, консулта-

ции и други форми на помош за учениците кои треба 

да полагаат поправни испити, испит на годината, до-

полнителни испити и испити за побрзо напредување. 

 

Член 6 

Екстерните испити од државната матура во јунски-

от испитен рок се спроведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 30 

мај 2020 година со почеток во 10 часот; 
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- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 11 јуни 2020 година со почеток 

во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја, филозофија и 

социологија на 13 јуни 2020 година со почеток во 10 

часот;  

- математика на 15 јуни 2020 година со почеток во 

10 часот. 

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во гимназиското образование или од 

оправдани причини не полагале државна матура или 

дел од државната матура во гимназиското образование 

во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен 

рок во август во следните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 11 

август 2020 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 12 август 2020 година со поче-

ток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја, филозофија и 

социологија на 13 август 2020 година со почеток во 10 

часот; 

- математика на 14 август 2020 година со почеток 

во 10 часот. 

Екстерните испити од државната матура во умет-

ничкото образование во јунскиот испитен рок се спро-

ведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 30 

мај 2020 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 11 јуни 2020 година со почеток 

во 10 часот; 

- историја, филозофија, односно естетика на 13 јуни 

2020 година со почеток во 10 часот. 

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во уметничко образование или од 

оправдани причини не полагале државна матура или 

дел од државната матура во уметничко образование во 

јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок 

во август во следните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 11 

август 2020 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 12 август 2020 година со поче-

ток во 10 часот; 

- историја, филозофија, односно естетика на 13 ав-

густ 2020 година со почеток во 10 часот. 

Екстерните испити од државната матура во четири-

годишното стручно образование во јунскиот испитен 

рок се спроведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 30 

мај 2020 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 11 јуни 2020 година со почеток 

во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 13 

јуни 2020 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 15 јуни 2020 година со почеток во 

10 часот. 

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во четиригодишното стручно обра-

зование или од оправдани причини не полагале држав-

на матура или дел од државната матура во четириго-

дишното стручно образование во јунскиот испитен 

рок, се организира втор испитен рок во август во след-

ните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 11 

август 2020 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 12 август 2020 година со поче-

ток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 13 

август 2019 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 14 август 2020 година со почеток 

во 10 часот. 

Интерните испити од изборниот дел на државната 

матура се спроведуваат во термини утврдени од учи-

лишната матурска комисија на предлог на соодветните 

училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во периодот од 16 јуни до 

30 јуни 2020 година и   

- во августовскиот испитен рок во периодот од 17 

август до 21 август 2020 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за 

учениците од гимназиско и средно стручно образова-

ние се реализира во периодот од 11 март до 22 април 

2020 година и од 19 август до 25 август 2020 година. 

Презентација и одбрана на проектна задача за уче-

ниците од средното уметничко образование се реализи-

ра во периодот од 11 март до 13 мај 2020 година годи-

на и од 19 август до 25 август 2020 година. 

 

Член 7 

Училишната матура во гимназиското образование, 

училишната матура во уметничкото образование и зав-

ршниот испит во четиригодишното стручно образова-

ние се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и 

август. 

Во јунскиот испитен рок:  

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 

литература) на 12 јуни 2020 година со почеток во 9 ча-

сот.   

Во августовскиот испитен рок: 

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 

литература) на 17 август 2020 година со почеток во 9 

часот.  

Испитот од изборниот дел на училишната матура 

во гимназиското и во уметничкото образование, испи-

тот од изборниот дел на завршниот испит во четириго-
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дишното стручно образование и проектната задача се 

спроведуваат во термини утврдени од училишната ма-

турска комисија на предлог на соодветните училишни 

предметни комисии и тоа: 

-  во јунскиот испитен рок во времето од 16 јуни до 

30 јуни 2020 година и   

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 ав-

густ до 24 август 2020 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за 

учениците од гимназиско и средно стручно образова-

ние се реализира во периодот од 11 март до 22 април 

2020 година и од 19 август до 25 август 2020 година. 

Презентација и одбрана на проектна задача за уче-

ниците од средното уметничко образование се реализи-

ра во периодот од 11 март до 13 мај 2020 година годи-

на и од 19 август до 25 август 2020 година. 

 

Член 8 

Завршниот испит во тригодишното стручно образо-

вание се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, 

август и јануари. 

Во јунскиот рок:  

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 12 

јуни 2020 година со почеток во 9 часот.  

Во августовскиот рок: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 17 

август 2020 година со почеток во 9 часот. 

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на 

учениците. 

Индивидуалната практична работа во тригодишно-

то стручно образование се спроведува во термини ут-

врдени од училишната матурска комисија на предлог 

на соодветните училишни предметни комисии. 

 

Член 9 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела. 

 

Член 10 

Во текот на наставната година во јавните средни 

училишта во завршната година на образованието се ос-

тваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите оста-

нати години на образование се остваруваат најмалку 

180 наставни денови. 

 

Член 11 

На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.    

Традиционалниот ден на просветата за припадни-

ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-

чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-

рање на културни и други манифестации.    

  

Член 12 

Работните денови кога се изведуваат ученичките 

екскурзии, денот на еколошката акција на младите во 

Република Северна Македонија, денот на училиштето 

и традиционалниот ден на просветата за припадниците 

на заедниците кои следат настава на јазик различен од 

македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведу-

ваат посебни програми. 

                                                    

Член 13 

Феријалната практика се остварува во зависност од 

специфичноста на образовниот профил и се изведува за 

време на летниот одмор на учениците. 

 

Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 

учебната 2018/2019 година во јавните средни училишта 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

133/18, 245/18 и 54/19).  

 

Член 15 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-

нува од 1 септември 2019 година. 

 

Бр. 18-8401/1 Министер за образование 

26 јули 2019 година и наука, 

Скопје д-р Арбер Адеми, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

2453. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за употре-

бата на македонскиот јазик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 

152/15, 192/15 и 193/17), министерот за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА 

ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА   

И ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТОТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на полагањето на испи-

тот за добивање лекторска лиценца  и за програмата за 

испитот („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 59/18), во член 2 во ставот 2 зборот „пет“ се замену-

ва со бројот „10“.  

 

Член 2 

Во член 3 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 

„Од страна на Комисијата се разгледуваат прис-

тигнатите барања за полагање на испитот за добивање 

лекторска лиценца и по проверката на исполнетоста на 

условите за полагање, го спроведува лекторскиот ис-

пит.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
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Член 3 

Во член 5 ставот 2 се менува и гласи:  

„Практичниот испит се полага во ист ден по поло-

жувањето на влезниот испит, а усниот испит се полага 

во друг термин определен од страна на Комисијата“. 

  

Член 4 

Во член 6 во ставот 1 на крајот се додава нова рече-

ница, која гласи: „Влезниот тест се пополнува со сино 

пенкало, а прецртаните одговори не се признаваат.“ 

 

Член 5 

Во член 7 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 

гласи:  

„Текстовите од став 3 на овој член кои се во хартие-

на форма се поправаат со сино пенкало и со користење 

коректурни знаци, а текстовите од став 3 на овој член 

кои се во електронска форма се поправаат со вклучува-

ње на опцијата „Видливи корекции.“ 

 

Член 6 

Во член 8 во ставот 1 зборот „нарушитекот“ се за-

менува со зборовите „наруши  текот“. 

 

Член 7 

Во членот 12 се додава нов став 1, кој гласи:  

„По пријавувањето на испитот, кандидатот може да 

достави барање за одлагање на испитот во кое ги наве-

дува причините за одлагање на полагањето на испитот. 

Од страна на Комисијата се разгледува барањето и до-

колку оцени дека причините за одлагање на полагање-

то на испитот се оправдани, го одлага полагањето на 

испитот за следен термин, побаран од кандидатот или 

утврден од страна на Комисијата.“ 

По ставот 1, кој станува став 2 се додава нов став 3, 

коj гласи: 

„Доколку кандидатот не дојде на полагањето на 

влезниот тест, а не достави барање за одлагање на ис-

питот согласно став 1 на овој член, за полагањето на 

испитот е потребно да достави ново барање. 

 

Член 8 

Членот 13 се менува и гласи:  

„Кандидатот кој не положил влезен тест или прак-

тичен испит, може да ги полага во наредните два ме-

сеци, а за секое полагање се поднесува ново барање, со 

назнака за кој дел од испитот се однесува. 

На кандидатот кој го положил влезниот тест, а не го 

положил практичниот испит, влезниот тест му важи за 

следното полагање на практичниот испит според рас-

поредот на испити. 

Кандидатот кој го положил практичниот испит, а не 

го положил усниот, само еднаш може да го полага ус-

ниот испит во наредната испитна сесија. 

Доколку кандидатот не го положи  влезниот тест, 

целата постапка за полагање на испитот за добивање 

лекторска лиценца започнува од почеток.“ 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 53-6576/7  

24 јули 2019 година Министер, 

Скопје д-р Хусни Исмаили, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2454. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ 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) постапувајќи по барањето бр.УП1 08-27 од 

27.6.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на 

Република Северна Македонија на седницата одржана 

на ден 19.7.2019 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  

ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Велимир Шиповиќ од Скопје. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Велимир Шиповиќ  се дава за период од 

5 (пет) години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Велимир Шиповиќ престанува да важи и 

пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-

ние во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Број УП1 08-27     Комисија за хартии од вредност 

19 јули 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

2455. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

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

и 83/2018)  постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-28 од 

3.7.2019 година на Стопанска банка АД Скопје за дава-

ње согласност за именување на лицето Катерина Илиќ 

Нонкуловска за директор на Дирекција за работа со 

хартии од вредност и брокерско посреднички услуги на 

Стопанска банка АД Скопје, Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на ден  19.7.2019 година донесе  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

1. Се дава согласност за именување на Катерина 

Илиќ Нонкуловска за директор на Дирекција за работа 

со хартии од вредност и брокерско посреднички услуги 

на Стопанска банка АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Катерина Илиќ 

Нонкуловска за директор на Дирекција за работа со 

хартии од вредност и брокерско посреднички услуги на 

Стопанска банка АД Скопје се дава за период до 3 го-

дини, согласно Одлуката на Управниот Одбор на Сто-

панска банка АД Скопје број 01-591 од 2.7.2019 го-

дина, заклучно до 30.6.2022 година. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 

разрешување на Катерина Илиќ Нонкуловска од фун-

кцијата директор на Дирекција за работа со хартии од 

вредност и брокерско посреднички услуги на Стопан-

ска банка АД Скопје, со денот на одземање на соглас-

носта за именување на директор од страна на Комиси-

јата за хартии од вредност на Република Северна Маке-

донија и во други случаи утврдени со закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Број УП1 08-28     Комисија за хартии од вредност 

19 јули 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

2456. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

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

и 83/2018)  постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-29 од 

5.7.2019 година од страна на Шпаркасе банка Македо-

нија АД Скопје за давање согласност за именување на 

лицето Драган Илкоски за раководител на Дирекција за 

хартии од вредност на Шпаркасе банка Македонија АД 

Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ка Северна Македонија на седницата одржана на ден  

19.7.2019 година донесе  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

1. Се дава согласност за именување на Драган Ил-

коски за директор на Дирекција за хартии од вредност 

на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Драган Илкоски за 

директор на Дирекција за хартии од вредност на Шпар-

касе банка Македонија АД Скопје се дава за период до 

30.4.2021 година согласно Одлуката на Управен одбор 

на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје бр.33106/1 

од 12.7.2019 година. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 

разрешување на Драган Илкоски од функцијата дирек-

тор на Дирекција за хартии од вредност на Шпаркасе 

банка Македонија АД Скопје, со денот на одземање на 

согласноста за именување на директор од страна на Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Северна 

Македонија и во други случаи утврдени со закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Број УП1 08-29     Комисија за хартии од вредност 

19 јули 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

2457. 

Врз основа на член 202 и член 134-д став (4) точка 

2) и став (5) од Законот за супервизија на осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 

43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 82/2018 

и 198/2018), а во врска со Записник од извршена вонте-

ренска супервизија бр.УП1 08-2-362 од 1.3.2019 година 

на Акционерското друштво за застапување во осигуру-

вањето Л.И.Ф.Е Македонија АД Скопје, Советот на ек-

сперти на Агенцијата за супервизија на осигурување 

постапувајќи по службена должност на седница одржа-

на на ден 27.5.2019 година донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 

РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ  

 

1. Дозволата за вршење работи на застапување во 

осигурување на Акционерското друштво за застапува-

ње во осигурувањето Л.И.Ф.Е Македонија АД Скопје 

издадена со Решение за издавање на дозвола за вршење 

работи на застапување во осигурување бр.УП 19-1-376 

од 4.8.2016 година донесено од Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување,  ПРЕСТА-

НУВА ДА ВАЖИ.  

2. Дозволата за вршење работи на застапување во 

осигурување на Акционерското друштво за застапува-

ње во осигурувањето Л.И.Ф.Е Македонија АД Скопје 

запишано во Централниот регистар на Република Се-

верна Македонија со ЕМБС 7144229 и ЕДБ 405801652-

5114 престанува да важи поради тоа што друштвото 

престанало да врши дејност застапување во осигурува-

њето повеќе од 6 (шест) месеци. 

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

Република Северна Македонија“ и ќе се запише во Ре-

гистарот на друштва за застапување во осигурување 

кој го води Агенцијата за супервизија на осигурување. 

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

вањето. 

Решено во Скопје на 27.5.2019 година под бр. УП 

19-5-538.  

 

Бр. 19-5/538 Совет на експерти 

27 мај 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
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