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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

СЕ ОТПОВИКУВА
генерал мајор ВАСКО Данило ЃУРЧИНОВСКИ

2838.
воен претставник на Република Македонија при
НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Указ Бр.52
Од 17 август 2018 година
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана (“Службен весник на Република Македо-

ФЧ: генерал мајор, по формација генерал мајор
личен ВЕС: 31040

нија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член
75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,
29/2014, 33/2015 и 193/2015)

Бр. 08-920/1
17 август 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

__________

СЕ РАЗРЕШУВА
генерал потполковник МЕТОДИЈА Добре ВЕЛИЧКОВСКИ
началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија
лична ВЕС: 31740
ФЧ: генерал потполковник, по формација генерал
потполковник
Овој Указ да се изврши веднаш.

2840.
Указ Бр.54
Од 17 август 2018 година
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член
75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,
29/2014, 33/2015 и 193/2015)
СЕ ПОСТАВУВА

Бр. 08-919/1

Претседател

17 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

2839.
Указ Бр.53
Од 17 август 2018 година
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член
75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,
29/2014, 33/2015 и 193/2015)

Овој Указ да се изврши веднаш.

генерал мајор ВАСКО Данило ЃУРЧИНОВСКИ
за началник на Генералштабот на Армијата на
Република Македонија
фч: генерал мајор, по формација генерал потполковник
личен ВЕС: 31040
до сега: воен претставник на Република Македонија
при НАТО во Брисел, Кралство Белгија
Овој Указ да се изврши веднаш.
Бр. 08-921/1

Претседател

17 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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ОДЛУКА

2841.
Указ Бр.55

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА

Од 17 август 2018 година

ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” –
БИТОЛА ЗА 2017 ГОДИНА

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
покривање на загубата на ЈП „Стрежево“ - Битола за

75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-

2017 година, бр.02-195/4 од 15.3.2018 година, донесена

кедонија („Службен весник на Република Македонија”

од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата,

бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,

одржана на 15.3.2018 година.

29/2014, 33/2015 и 193/2015)

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

СЕ УНАПРЕДУВА

лика Македонија“.

во чин генерал мајор
бригаден генерал ПАВЛЕ Јове АРСОСКИ

Бр. 44-6697/1

Претседател на Владата

14 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

ФЧ: бригаден генерал, по формација генерал мајор
лична ВЕС: 31040

2843.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните

Командант на Здружената оперативна команда, во
Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),

Овој Указ да се изврши веднаш.

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

Бр. 08-922/1

Претседател

17 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ржана на 14.8.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2017
ГОДИНА

2842.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македо-

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната

нија”, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,

сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2017 година,

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),

бр.02-195/2 од 15.3.2018 година, усвоена од Управниот

Владата на Република Македонија, на седницата од-

одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на

ржана на 14.8.2018 година, донесе

15.3.2018 година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија “ .

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-

Бр. 44-6699/1

Претседател на Владата

14 август 2018 година

на Република Македонија,

СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

Скопје

Зоран Заев, с.р.

ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА –

__________

СКОПЈЕ

2844.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните

Член 1

претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акцио-

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),

нерското

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

агенција“- Скопје, во државна сопственост му преста-

ржана на 14.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА

друштво

„Македонска

информативна

нува користењето на недвижни ствари кои се наоѓаат
на ул. „Никола Вапцаров“ бр.3 во Скопје, на КП

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-

бр. 12015, КО Центар 1, запишани во Имотен лист

ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО” –

бр.52837, сопственост на Република Македонија и тоа:

БИТОЛА ЗА 2017 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на ЈП „Стрежево” – Битола за

- зграда 1, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел
помошни простории,со внатрешна површина од 37м2 и
- зграда 1, влез 1 кат ПР, намена на посебен дел

2017 година, бр.02-195/5 од 15.3.2018 година, усвоен

згради во останато стопанство, со внатрешна површина

од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата,

од 54м2 .

одржана на 15.3.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

Член 2

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

лика Македонија “ .

ваат на трајно користење без надоместок на АкционерБр. 44-6699/2

Претседател на Владата

14 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.

2845.
Член 3

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Акционерското
друштво

„Македонска

информативна

агенција“-

Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 го-

Скопје, во државна сопственост и Акционерското

дина, донесе

друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-

17 август 2018
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тор и со деловен простор од значење за Републиката –
Скопје, во рок од осум дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.

Член 2
При поднесување на Месечната пресметка за интегрирана наплата до Управата за јавни приходи согласно

Член 4

Законот за придонеси од задолжително социјално оси-

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

гурување, за периодот од јули 2018 година до декември 2019 година, од страна на работодавачот се означуваат вработените лица за кои се бара обезбедување на

Бр. 44-7814/1

Претседател на Владата

14 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

финансиска поддршка за раст на платите во повисок
износ од минималната плата (во натамошниот текст:
финансиската поддршка), со шифра 402.

Член 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2846.

Од страна на Управата за јавни приходи по приемот
и обработката на податоците од член 2 од овој правилник, се врши контрола на исполнетоста на условите од

Врз основа на член 5-в став (4) од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 11/12, 30/14, 180/14,
81/15, 129/15, 132/17 и 140/18), министерот за труд и
социјална политика во согласност со министерот за фи-

членовите 5-а и 5-б став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот,
а во согласност со член 5-ѓ од Законот, а преку Декларацијата за прием, работодавачот се известува доколку
ги исполнува условите од членовите 5-а и 5-б став (1)
алинеи 1, 2, и 3 од Законот, или се предупредува докол-

нансии, донесе

ку не ги исполнува условите од членовите 5-а и 5-б
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАН-

став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот.
Доколку работодавачот ги исполнува условите од

СИСКАТА ПОДДРШКА ЗА РАСТ НА ПЛАТИ ВО

членовите 5-a и 5-б став (1) алинеи 1, 2 и 3 и став (2) од

ПОВИСОК ИЗНОС ОД МИНИМАЛНАТА ПЛАТА

Законот, од страна на Управата за јавни приходи еднаш
во месецот се врши проверка на условот од член 5-б

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на обезбедување на финансиската поддршка за раст на плати
во повисок износ од минималната плата, согласно членовите 5-a и 5-б од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија" бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15,
132/17 и 140/18) (во натамошниот текст: Законот).

став (1) алинеја 4 од Законот. Доколку кумулативно се
исполнети условите од членовите 5-а и 5-б од Законот,
од страна на Управата за јавни приходи, во рокот утврден во членот 5-в став (2) од Законот, до Министерството за труд и социјална политика се доставуваат
следните податоци, кои се однесуваат:
а) на работодавачот:

Стр. 6 - Бр. 153
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- назив и седиште на обврзникот;

доставува писмено барање, потпишано од управителот,

- единствен даночен број;

до Министерството за труд и социјална политика, во

- година и месец;

кое се содржани следните податоци:

- фолио број;

- назив на фирма;

- деловна банка и
- трансакциска сметка.

- ЕДБ;

б) на вработениот :

- матичен број на фирма;

- ЕМБГ;

- датум на промена на сметката;

- пресметаната бруто основица од Месечната

- копија од новата трансакциска сметка и

пресметка за интегрирана наплата за вработеното лице

- контакт телефон.

за кое се бара финансиска поддршка, доставена од
страна на работодавачот, збирно за месеците октомври,
Член 6

ноември и декември 2017 година, како и за месецот за
кој се бара финансиската поддршка;

Во случаите од член 5-д став (2) од Законот, добие-

-вкупно остварените работни часови од Месечната

ната финансиска поддршка работодавачот ја враќа на

пресметка за интегрирана наплата за вработеното лице

преодна сметка 889 на Министерството за труд и соци-

за кое се бара финансиска поддршка, доставена од

јална политика.

страна на работодавачот, збирно за месеците октомври,
ноември и декември 2017 година, како и за месецот за
Член 7

кој се бара финансиската поддршка;
- ознака за вработениот за обезбедување финансиска поддршка (шифра 402).
Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија “.

По добивање на податоците од член 3 од овој правилник, од страна на Министерството за труд и соци-

Бр. 08-8812/1

Бр. 01-9806/1

јална политика се врши електронска обработка на ис-

14 август 2018 година

14 август 2018 година

Скопје

Скопје

тите и се креира налог за исплата на финансиската
поддршка на работодавачот кој ги исполнува условите.
Член 5

Министер за труд

Од страна на работодавачот за секоја промена на

и социјална политика,

Министер за финансии,

деловната трансакциска сметка на која прима прилив

Мила Царовска, с.р.

д-р Драган Тевдовски, с.р.

на средства по основ на финансиската поддршка, се
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ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
2847.
Врз основа на член 46 од Законот за хартии од вредност и член 18 од Статутот на Централниот депозитар
за хартии од вредност АД Скопје, Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД
Скопје, на својата седница одржана на 18.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА
НА ДЕПОЗИТАРОТ И КОРИСНИЦИТЕ НА НЕГОВИТЕ УСЛУГИ
Член 1
Во Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги Пречистен текст брoj 01-7170/2 од
30.12.2016 година, во Општите одредби, по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:
„9. По исклучок на точката 3 од Општите одредби, корисниците на дистрибутивниот систем на податоци
на Депозитарот, надоместокот за користење на услугите на дистрибутивниот систем утврден со оваа Тарифа,
го плаќаат пред нивното обезбедување.
10. Услугите преку дистрибутивниот систем не се обезбедуваат за издавачите со пасивен статус и издавачите на кои Депозитарот ќе им определи попуст, согласно точка 6 од Општите одредби.
11. Услугите кои се обезбедуваат преку дистрибутивниот систем, а се потпишани со електронски потпис
содржат временски жиг.“
Член 2
Во Поглавјето 3. „Утврдување и порамнување“, во тарифниот број 3.1, по зборовите „берзански посредници.“ се става точка и се додава следната реченица: „За порамнување по принципот „Испорака наспроти
плаќање„ за трансакции склучени на овластена берза со државни хартии од вредност (освен обврзниците за
денационализација), Депозитарот не наплатува надоместок од членките (берзански посредници).
Член 3
Во Поглавјето: „4. Услуги за сопствениците на хартии од вредност и останати субјекти – корисници на услуги на ЦДХВ“, се додава нова тарифен број „4.8-а“, кој гласи:

Во тарифниот број 4.9 по зборовите „5.000 МКД“ се додаваат зборовите„, и не повеќе од 600.000 МКД“.
Член 4
По Поглавјето: „4. Услуги за сопствениците на хартии од вредност и останати субјекти – корисници на услуги на ЦДХВ“, се додава ново Поглавје 5, кое гласи:
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Член 5
Во текстот на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје
за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги Пречистен текст брoj 01-7170/2
од 30.12.2016 година, зборовите „тарифна ставка“ се заменуваат со зборовите: „тарифен број“, а зборовите „тарифните ставки“, се заменуваат со зборовите: „тарифните броеви“.
Член 6
Одредбата од член на 2 на оваа Одлука која се однесува на надоместокот за утврдување и порамнување на
трансакции склучени на овластена берза за државни хартии од вредност (освен обврзниците за денационализација), ќе се применува до воведувањето на надоместок за утврдување и порамнување на трансакции склучени
на пазарот преку шалтер.
Член 7
Во сé останато, Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги Пречистен текст брoj 01-7170/2
од 30.12.2016 година, останува непроменета.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Одборот на Директори на Централен
Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, а ќе се применува по приемот на Решението за добивање на согласност од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на оваа Одлука.
Член 9
Се задолжува Извршниот директор на Депозитарот да достави примерок од оваа Одлука до Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, со барање за добивање на согласност.
Бр. 03-4849/1
16 август 2018 година
Скопје

Претседател на
Одбор на директори на ЦДХВ АД Скопје
Антигона Буклеска Младеновиќ, с.р.
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