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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3641.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со
член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ОБЈЕКТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО – ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКО ПЕЛЕТИ) КО ДОЛНЕНИ ВОН
ГРАД, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена на Г2-лесна и незагадувачка индустрија (објект за преработка на производи од дрво – производство на еко пелети) КО Долнени вон
град, Општина Долнени.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 25945 м2, ги
има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-9772/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Artan Grubi, с.р.
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3642.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16,
190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 ноември 2020 година, донесе

3643.
Врз основа на член 35 став 1 алинеа 1 од Законот за
иновациската дејност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015,
6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9
ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ДА ГО РАЗРЕШИ ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ
И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ НА НЕГОВО БАРАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи се дава право на трајно користење на градежно изградено земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.01, кое претставува: КП.бр. 35, КО
Бардовци, со површина од 64833 м2, дворно место,
КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 189 м2, земјиште под зграда 1, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од
86 м2, земјиште под зграда 2, КП.бр. 35, КО Бардовци, со
површина од 52 м2, земјиште под зграда 3, КП.бр. 35, КО
Бардовци, со површина од 448 м2, земјиште под зграда 4,
КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 446 м2, земјиште под зграда 5, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од
196 м2, земјиште под зграда 7, КП.бр. 35, КО Бардовци,
со површина од 436 м2, земјиште под зграда 8, КП.бр. 35,
КО Бардовци, со површина од 460 м2, земјиште под зграда 11, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 436 м2,
земјиште под зграда 12, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 453 м2, земјиште под зграда 13, КП.бр. 35, КО
Бардовци, со површина од 453 м2, земјиште под зграда
14, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 447 м2, земјиште под зграда 16, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 454 м2, земјиште под зграда 18, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 351 м2, земјиште под зграда 19,
КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од 356 м2, земјиште под зграда 20, КП.бр. 35, КО Бардовци, со површина од
442 м2, земјиште под зграда 21, КП.бр. 35, КО Бардовци,
со површина од 17 м2, земјиште под зграда 22, запишани
во Имотен лист бр. 2140, односно со вкупна површина од
70555 м2, согласно Извод од Државна урбанистичка планска документација за прифатен центар за странци на КП
35 во КО Бардовци, број 24-161/2 од 21 јануари 2020 година, одобрена со Решение на Министерството за транспорт и врски, бр.24-9965/3 од 6 декември 2019 година, за
изградба на објект со намена-В4 Државни институции.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10146/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Artan Grubi, с.р.

1. Владата на Република Северна Македонија дава
претходна согласност на Управниот одбор на Фондот
за иновации и технолошки развој да го разреши Јован
Деспотовски од должноста директор на Фондот за иновации и технолошки развој, на негово барање.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10500/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3644.
Врз основа на член 9 и 12 од Законот за ревизија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014,
148/2014, 145/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015,
140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019 ), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За член на Советот за унапредување и надзор на
ревизијата на Република Северна Македонија се именува Јасна Дуковска – Јегени, овластен ревизор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10031/2
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
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3645.
Врз основа на член 17 и член 18 став 2 алинеа 1 од
Законот за стоковните резерви („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009, 24/2011,
43/2014 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЗАМЕНИК - ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ
РЕЗЕРВИ
1. Од должноста вршител на должноста заменик директор на Агенцијата за стоковни резерви се разрешува Бајрам Ѓулиовски, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10473/2
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3646.
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
1. Од должноста директор на Управата за извршување на санкциите, орган во состав на Министерството
за правда се разрешува Јовица Стојановиќ, на негово
барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10548/2
Претседател на Владата
10 ноември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3647.
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА
1. Од должноста директор на КПУ Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка се разрешува Марјан Спасовски, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10549/2
Претседател на Владата
10 ноември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3648.
Врз основа на член 35 став 2 и став 4 од Законот за
иновациската дејност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 79/2013 од 31.5.2013, 137/2013,
41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ
ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
1. За вршител на должноста директор на Фондот за
иновации и технолошки развој, на предлог на Управниот одбор на Фондот се именува Костадин Петров.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10544/2
Претседател на Владата
10 ноември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3649.
Врз основа на член 7-а став 1 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема
(„Службен весник на Република Македонија “ бр.
84/2007, 161/2009, 145/2010, 119/2013, 164/2013,
41/2014, 192/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
9 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО
1. Дениз Исмаили се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на Управата за наменско производство, орган во состав на Министерството
за економија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10612/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3650.
Врз основа на член 7-а од Законот за производство
и промет на вооружување и воена опрема („Службен
весник на Република Македонија “ бр. 84/2007,
161/2009, 145/2010, 119/2013, 164/2013, 41/2014,
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192/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО
1. Емил Димитровски се именува за вршител на
должноста директор на Управата за наменско производство, орган во состав на Министерството за економија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10613/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3651.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002,
82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
1. Митко Крстевски се разрешува од должноста директор на Управата за семе и саден материјал, орган во
состав на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10614/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3652.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002,
82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
1. Љутви Акики се именува за директор на Управата за семе и саден материјал, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10615/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3653.
Врз основа на член 17 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009, 24/2011, 43/2014 и 83/2018), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК - ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ
1. Кети Смилеска се именува за вршител на должноста заменик-директор на Агенцијата за стоковни резерви.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10616/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3654.
Врз основа на член 17 став 1 алинеа 1 од Законот за
технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008,
130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014,
160/2014, 72/2015, 129/2015, 173/2015, 192/2015,
217/2015, 30/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1. Од должноста директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се разрешува Александар Младеновски, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10617/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3655.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002,
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82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСА ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
1. Никола Шалваринов се разрешува од должноста
директор на Агенцијата за иселеништво на Република
Северна Македонија Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10618/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3656.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002,
82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
1. Слободан Близнаковски се именува за директор
на Агенцијата за иселеништво на Република Северна
Македонија Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10619/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3657.
Врз основа на член 9 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“
бр.54/97, 21/2007, 51/2011, 104/2013, 104/2013, 42/2014,
192/2015, 27/2016, 83/2018, 220/2018 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана
на 9 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1. Иљми Селами се именува за вршител на должноста заменик на директорот на Државниот завод за
статистика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10620/1
9 ноември 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

3658.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Лепосава Веноска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10672/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3659.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Кристина Грозданоска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20– 10673/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3660.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Елена Саздовска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20– 10674/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3661.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СТРУГА
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Струга се именува Катерина Талевска Скепароска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10675/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3662.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Земиле Кодра.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10676/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3663.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА ГОСТИВАР
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гостивар се именува Иљбер Јусуфи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20– 10677/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3664.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје се именува Недим Исмани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10678/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3665.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА КУМАНОВО
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Куманово се именува Драган Јовановски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10679/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3666.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА КУМАНОВО
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Куманово се именува Бесим Весељи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10681/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3667.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СТРУМИЦА
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Струмица се именува Татјана Донкова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10682/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3668.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА ГЕВГЕЛИЈА
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гевгелија се именува Мирослава Панорова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20– 10683/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3669.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА ВЕЛЕС
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес се именува Валерија Николова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“
Бр. 20-10684/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3670.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА ШТИП
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Штип се именува Билјана Симонова-Тасева.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

Бр. 20-10685/1
10 ноември 2020 година
Скопје

1. За вршител на должноста директор на Државниот
просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Ардиан
Муслиу.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3671.
Врз основа на член 22 од Законот за безбедност на
храната („Службен весник на Република Македонија“бр. 157/2010, 53/2011,1/2012, 164/2013, 187/2013,
43/2014, 72/2015, 129/2015, 213/2015, 39/2016 и
64/2018), Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Бесник Елези се именува за вршител на должноста заменик на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10686/1
Претседател на Владата
10 ноември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3672.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА КАВАДАРЦИ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Кавадарци се именува Сузана Костова-Коцева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20– 10688/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3673.
Врз основа на член 5 од Законот за просветната
инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008 148/2009, 57/2010, 51/2011,
24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015,
145/2015, 30/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември
2020 година, донесе

Бр. 20-10689/1
Претседател на Владата
10 ноември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3674.
Врз основа на член 27 став 2 и член 28 од Законот
за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
1. За вршител на должноста директор на Управата
за извршување на санкциите, орган во состав на Министерството за правда се именува Марјан Спасовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10690/1
Претседател на Владата
10 ноември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3675.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА БИТОЛА
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Битола се именува Ѓоко Талевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10691/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3676.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА ПРИЛЕП
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Прилеп се именува Киро Северкоски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10692/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3677.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА КОЧАНИ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Кочани се именува Олгица Јанева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10693/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3678.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА ТЕТОВО
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Тетово се именува Фетуш Алили.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20–10694/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3679.
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ
ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС
1. Од должноста вршител на должност директор
на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес се разрешува Александар Донев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10695/1
Претседател на Владата
10 ноември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3680.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА СЛУЖБАТА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН
СИСТЕМ
1. Од должноста директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање,
се разрешува Беким Халими.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 10697/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3681.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2020
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА
ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ
1. За директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за
животна средина и просторно планирање, се именува
Митко Крстевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-10698/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3682.
Врз основа на член 34, член 70, член 75, член 91,
член 92, член 100, член 131 и член 190, а во врска со
член 71, член 90, член 93, член 99, член 128, член 184 и
член 199 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на РСМ“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија на седницата одржана на ден 5.11.2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА, ФОРМА И
РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕСНИЦИ,
БЕРЗИ И ДЕПОЗИТАРИ
Дел I. Општи одредби
Член 1
(1) Со овој Правилник се пропишуваат содржината,
формата и роковите за доставување на извештаите и
другите акти за работењето на брокерските куќи, овластените банки и подружница на странска брокерска
куќа (во понатамошниот текст: овластени учесници),
депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот
текст: депозитар) и берза на хартии од вредност (во понатамошниот текст: берза) кои имаат добиено дозвола
за работење од Комисијата.

Член 2
(1) Извештаите за работењето на овластените учесници, депозитар и берза се финансиски извештаи кои
се доставуваат до Комисијата согласно Законот за хартии од вредност и други извештаи кои се однесуваат на
нивното работење.
(2) Другите акти за работењето на субјектите од
став 1 на овој член се документи и нефинансиски извештаи кои се доставуваат до Комисијата согласно Законот за хартии од вредност и подзаконските акти кои
произлегуваат од овој закон како и во согласност со
друг закон.
Дел II. Брокерски куќи, овластени банки и подружница на странска брокерска куќа
Оддел 1. Финансиски извештаи
Член 3
(Месечен извештај)
(1) Овластениот учесник до Комисијата доставува
месечен извештај, најдоцна до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.
(2) Месечниот извештај од став 1 на овој член содржи општи податоци, податоци за работењето, податоци за трошоците за вработените на овластениот учесник и трошоците спрема берза и депозитар, податоци
за имотот под управување на портфолио за индивидуални клиенти и инвестиционо советување.
(3) Содржината на извештаите е утврдена во Анекс
1, Прилог 1, Образец 1.1, Образец 1.2, Образец 1.3 и
Образец 1.4 кои се составен дел на овој Правилник.
Член 4
(Извештај за сопствени средства)
(1) Овластените учесници до Комисијата доставуваат извештај за нивото на сопствени средства, најдоцна
до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.
(2) Износот на сопствени средства во ниту еден момент не смее да биде понизок од износот на основната
главнина утврдена со закон.
(3) Месечниот извештај од член 3 на овој правилник ја вклучува и пресметката на основна главнина
односно го вклучува извештајот за сопствени средства.
(4) Заедно со извештајот за сопствени средства се
доставува и изјава потпишана од овластеното лице на
овластениот учесник, дека во извештајниот период во
секое време основната главнина на овластениот учесник била во согласност со закон и правилниците донесени врз основа на закон. (Изјавата се доставува како
нефинансиски извештај како документација со која се
докажува одржувањето на сопствените средства на овластениот учесник прикажана во Извештајот за сопствени средства).
(5) Пресметката на сопствените средства се врши
врз основа на Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување
на износот и структурата на влоговите при основање и
средствата од активата на овластено правно лице со
кои треба да располага во континуитет.
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(6) Содржината на извештајот од став 1 на овој
член е пропишана со Анекс 1, Прилог 1, Образец 1.5
кој е составен дел на овој Правилник.
(7) Содржината на изјавата од став 4 на овој член е
пропишана со Анекс 1, Прилог 1, Образец 1.6 кој е составен дел на овој Правилник.
Член 5
(Неревидирани полугодишни и годишни извештаи)
(1) Овластените учесници до Комисијата доставуваат полугодишен и годишен извештај за работењето најдоцна до 30ти Јули (за полугодишниот извештај) и 30ти Јануари (за годишниот извештај).
(2) Извештаите од став 1 на овој член содржат биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични
текови и извештај за промените на капиталот и извештај за имотот што се чува и се изработуваат за период
од почетокот на годината заклучно со последниот ден
од периодот за кој се однесува извештајот.
(3) Содржината на извештаите е пропишана со обрасците во Анекс 1, Прилог 2, кои се составен дел на
овој Правилник.
Оддел 2. Нефинансиски извештаи
Член 6
(Нефинансиски известувања на овластените учесници)
(1) Овластените учесници до Комисијата доставуваат нефинансиски известувања заедно со документите
кои се однесуваат на известувањето освен за точките 7
и 17, за една од долунаведените околности односно активности:
1. Промена на податоци кои се внесени во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и тековна
состојба;
2. Промена на податоци кои биле наведени во барањето на дозвола за работење;
3. Промена во сопственичката структура;
4. Известување за неможност навремено да се исплатат пристигнатите обврски кон клиентите;
5. Документи од одржано собрание на акционери
(дневен ред, изготвен записник со прилог сите донесени одлуки на собранието);
6. Извадок од изготвен Записник од состанок на
надзорен одбор односно органот на управување со одлуките кои се однесуваат на остварувањето на дејноста/функциите на овластениот учесник. Во рамки на
извадокот од записникот се доставува и целосниот дневен ред од одржаната седница;
7. Информација за склучен Договор за вработување
или за друг акт со кој се ангажира работник;
8. Договори за водење на сметководство;
9. Информација за промена и/или Договор за закуп
на деловен простор во кој се извршува дејноста;
10. Информација за промена/Договор за вршење на
ревизија;
11. Информација за промена/Договор за вршење на
внатрешна ревизија;
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12. Извештај од извршена внатрешна ревизија;
13. Извештај од независен ревизор со ревидирани
финансиски извештаи и белешки;
14. Договорите склучени со инвестициско друштво
или финансиски посредник за цели на тргување во
странство;
15. Договори склучени со финансиска институција
која е чувар на имот;
16. Договори со правни/физички лица кои вршат
услуги на оддржување на софтверска/хардверска опрема;
17. Информација за престанок на работен однос на
вработен или за престанување на ангажирање на работник;
18. Барање за добивање согласност на рекламен материјал;
19. Известување за промена на било кој интерен акт
од член 7 на овој Правилник како и причините поради
кои е направена измена на интерниот акт;
20. Извештаи кои овластениот учесник ги доставил
до Управата за финансиско разузнавање со краток опис
на пријавената сомнителна трансакција;
21. Промена на податоци во техничка и организациона опременост;
22. Документација со која се докажува одржувањето на сопствените средства на овластениот учесник
прикажана во Извештајот за сопствени средства и
23. Годишен извештај.
(2) Известувањата од став 1 на овој член, овластените учесници ги доставуваат во законски пропишаниот рок, а за оние документи за кои не е пропишан законски рок ги доставуваат во рок од 10 работни дена
од денот на настанување на околноста односно од преземање на активноста.
Член 7
(1) Интерни акти кои овластениот учесник е должен
да ги доставува до Комисијата се следните:
1. статут;
2. акт за организација и систематизација;
3. акт за обезбедување на деловна тајна, спречување на злоупотреба на деловна тајна, како и спречување
на неовластен проток на информации во и надвор од
овластениот учесник;
4. акт за работење со странки;
5. акт со кој се регулира начинот и постапката на
вработените кога купуваат и продаваат хартии од вредност во свое име и за своја сметка и во име и за сметка
на овластениот учесник (принципал);
6. општи услови за работење со хартии од вредност;
7. тарифник на услугите на овластениот учесник;
8. акт за начинот на постапување по налозите од
клиенти;
9. акт за начинот на извршување на налог по најповолна цена;
10. акт за прием на налози по електронски пат;
11. акт за прием на налози по телефонски пат;
12. општи услови за чување на хартии од вредност;
13. програма за спречување перење пари и финансирање на тероризам;
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14. терк на договор склучен со клиент за посредување при купопродажба на хартии од вредност;
15. терк на договор склучен со клиент за управување со портфолио;
16. терк на договор склучен со клиент за инвестиционо советување;
17. терк на договор склучен со клиент за тргување
во странство и
18. сите други акти по кои овластениот учесник постапува и работи.

(2) Рекламниот материјал кој ќе биде предмет на
одобрување од страна на Комисијата треба да биде
прикачен како дел од барањето за одобрување на рекламен материјал во вид на Word или PDF документ.

Член 8
(Нефинансиски известувања на овластени банки)

(1) Депозитарот до Комисијата доставува месечен
извештај за работењето за претходниот месец, најдоцна
до 10-ти во тековниот месец.
(2) Месечниот извештај од став 1 на овој член содржи податоци за работењето на депозитарот, податоци
за порамнување на трансакции и податоци за остварени приходи и расходи за вработени на депозитарот.
(3) Содржината на извештаите е утврдена во Анекс
2, Прилог 1, Образец 1.1, Образец 1.2 и Образец 1.3
кои се составен дел на овој Правилник.

(1) Овластена банка е должна да ги достави сите известувања од член 6 на овој правилник освен известувањето и документите од член 6 став 1 алинеја 1), 3),
5), 8), 10), 11) и 12).
(2) Овластената банка е должна да ги достави известувањето и извадок од документите од член 6 став 1
алинеја 6), 7), 9), 16), 17), 21), само доколку се однесуваат на работењето на одделот од банката кој работи
со хартии од вредност.
(3) Овластена банка е должна да го достави известувањето од член 6 точка 20) кое одделот за работење
со перење пари и финансирање тероризам во рамки на
банката го доставил до Управата за финансико разузнавање, а истото е врз основа на известување од страна
на одделот кој работи со хартии од вредност и е поврзано со тргување со хартии од вредност.
(4) Документите од член 7 став 1 алинеја 2), 3) и 4)
банките како овластени учесници ги доставуваат само
ако се однесуваат на одделот за работење со хартии од
вредност на банката.
Член 9
(Нефинансиски известувања на подружница на
странска брокерска куќа)
(1) Подружница на странска брокерска куќа е должна да ги доставува сите известувања од член 6 на овој
правилник освен известувањето и документите од
член 6 став 1 алинеја 5) и 6) кои е должна да ги достави само доколку на седниците односно состаноците
се зборувало за работењето на подружницата.
(2) Подружницата е должна покрај известувањата
на член 6 да доставува годишен извештај за работењето на странската брокерска куќа најдоцна до 31ви мај
во тековната година за претходната година.
(3) Подружницата е должна веднаш и без одлагање
да достави до Комисијата известување за губење на
дозволата за вршење услуги со хартии од вредност во
матичната земја на странска брокерска куќа.
Член 10
(Поднесување барање за одобрување на рекламен
материјал)
(1) Овластен учесник поднесува барање за одобрување на рекламен материјал по електронски пат преку
софтверската апликација.

Дел III. Депозитар на хартии од вредност
Оддел 1. Видови извештаи
Член 11
(Месечен извештај)

Член 12
(Извештај за основна главнина)
(1) Депозитарот е должен до Комисијата да достави
извештај за нивото на основна главнина и за нивото на
средства со кои располагал до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.
(2) Структурата и начинот на пресметка на основната главнина се врши врз основа на Правилникот за
определување на задолжителна структура и начинот на
пресметка на основната главнина на депозитар и на
средствата што ја сочинуваат основната главнина.
(3) Доколку депозитарот не може да ги намири достасаните обврски, должен е веднаш, а најдоцна во рок
од 24 часа да ја извести Комисијата за истото со доставување на извештај.
(4) Извештајот од став 3 на овој член задолжително
опфаќа вкупен износ на достасаните неплатени обврски на депозитарот, наведувајќи ја причината за задоцнувањето во плаќањето и мерките кои депозитарот
ќе ги преземе за да ја надмине неликвидноста, износот
на средствата кој е користен за надоместување на достасани обврски и мерки кои ќе се преземат за надминување на состојбата на неликвидност. Содржината на
извештајот е пропишана со Анекс 2, Прилог 1, Образец
1.5 кој е составен дел на овој Правилник.
(5) Содржината на извештајот од став 1 на овој
член е пропишана со Анекс 2, Прилог 1, Образец 1.4
кој е составен дел на овој Правилник.
Член 13
(Неревидирани полугодишни и годишни извештаи)
(1) Депозитарот до Комисијата доставува полугодишен и годишен извештај за работењето најдоцна до 30ти Јули (за полугодишниот извештај) и 30ти Јануари
(за годишниот извештај).
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(2) Извештаите од став 1 на овој член содржат биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични
текови и извештај за промените на капиталот и извештај за работа и се изработува за период од почетокот на
годината заклучно со последниот ден од периодот за
кој се однесува извештајот.
(3) Содржината на извештаите е пропишана со обрасците во Анекс 2, Прилог 2, кои се составен дел на
овој Правилник.
Оддел 2. Нефинансиски извештаи
Член 14
(Нефинансиски известувања на депозитар)
(1) Депозитарот до Комисијата доставува нефинансиски известувања заедно со документите кои се однесуваат на известувањето освен за точките 5, 7 и 22, за
една од долунаведените околности односно активности:
1. Промена на податоци за депозитарот кои се внесени во трговскиот регистар, со поднесување на одлука
и тековна состојба;
2. Промена во сопственичката структура на депозитарот;
3. Документи од одржано собрание на акционери
(дневен ред, изготвен записник со прилог сите донесени одлуки на собранието);
4. Извадок од изготвен Записник од состанок на
надзорен одбор односно органот на управување со одлуките кои се однесуваат на остварувањето на дејноста/функциите на депозитарот. Во рамки на извадокот од записникот се доставува и целосниот дневен ред
од одржаната седница;
5. Информација за склучен Договор за вработување
или за друг акт со кој се ангажира работник;
6. Договор или Одлуки за ангажирање на соработници / Договори на дело кои се поврзани со остварувањето на дејноста/функциите на депозитарот;
7. Информација за престанок на работен однос на
вработен или за престанување на ангажирање на работник;
8. Информација за промена /Договор за закуп на деловен простор во кој се извршува дејноста;
9. Информација за промена/Договор за вршење на
ревизија;
10. Информација за промена/Договор за вршење на
внатрешна ревизија;
11. Извештај од извршена внатрешна ревизија;
12. Извештај од независен ревизор со ревидирани
финансиски извештаи и белешки;
13. Договори со правни/физички лица кои вршат
услуги на оддржување на софтверска/хардверска опрема;
14. Известување за промена на интерни акти (Статут, Правилник за систематизација, Правилник за чување на деловна тајна, Етички кодекс и слично);
15. Договори за соработка со други домашни/странски институции (кои се однесуваат на претежната дејност на Депозитарот);
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16. Договор за дистрибуција на податоци склучен
со правно лице;
17. Одлуки донесени од страна на директорот во
врска со правилата на депозитарот;
18. Целокупната документација со која се докажува
одржувањето на сопствените средства на депозитарот
прикажана во Извештајот за основна главнина и сопствени средства на депозитар;
19. Резиме на ревидираните годишни извештаи;
20. Програма за работа;
21. Ново издадени хартии од вредност;
22. Записници од спроведени контроли на членките
на депозитарот.
(2) Известувањата од став 1 на овој член, депозитарот
ги доставува во законски пропишаниот рок, а за оние документи за кои не е пропишан законски рок ги доставува
во рок од 10 работни дена од денот на настанување на
околноста односно од преземање на активноста.
Дел IV. Берза на хартии од вредност
Оддел 1. Видови извештаи
Член 15
(Дневен извештај)
(1) Берзата до Комисијата доставува дневен извештај по завршувањето на дневното тргување и по сумирање на податоците од тргувањето.
(2) Дневниот извештај од став 1 на овој член содржи дневен извештај по хартии од вредност и дневен
извештај по трансакции. Податоците во дневниот извештај по хартии од вредност се даваат како за класично тргување, така и за тргувањето согласно анексите од
Правилата за тргување, за секој сегмент и подсегмент
на берзата поединечно.
(3) Содржината на извештајот од став 1 е пропишана со обрасците во Анекс 3, Прилог 1, Образец 1.1 и
Образец 1.2, кои се составен дел на овој Правилник.
Член 16
(Месечен извештај)
(1) Берзата до Комисијата доставува месечен извештај за работењето за претходниот месец, најдоцна
до 10-ти во тековниот месец.
(2) Извештајот од став 1 на овој член е составен од
податоци за прометот со хартии од вредност и податоци за приходи и трошоци за вработени на берзата.
(3) Содржината на извештајот од став 1 е пропишана со Анекс 3, Прилог 2, Образец 2.1 и Образец 2.2
кои се составен дел на овој Правилник.
Член 17
(Извештај за основна главнина)
(1) Берзата е должна до Комисијата да достави извештај за нивото на основна главнина и за нивото на
средства со кои располагал до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец.
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(2) Структурата и начинот на пресметка на основната главнина се врши врз основа на Правилникот за
определување на задолжителната структура и начинот
на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина.
(3) Доколку берзата не може да ги намири достасаните обврски, должна е веднаш, а најдоцна во рок од
24 часа да ја извести Комисијата за истото со доставување на Извештај.
(4) Извештајот од став 3 на овој член задолжително
опфаќа вкупен износ на достасаните неплатени обврски на берзата, наведувајќи ја причината за задоцнувањето во плаќањето и мерките кои берзата ќе ги преземе за да ја надмине неликвидноста, износот на средствата кој е користен за надоместување на достасани
обврски и мерки кои ќе се преземат за надминување на
состојбата на неликвидност.
(5) Содржината на извештајот од став 1 на овој
член е пропишана со Анекс 3, Прилог 2, Образец 2.3
кој е составен дел на овој Правилник.
(6) Содржината на извештајот од став 3 на овој
член е пропишана со Анекс 3 Прилог 2, Образец 2.4 кој
е составен дел на овој Правилник.
Член 18
(Неревидирани полугодишни и годишни извештаи)
(1) Берзата до Комисијата доставува полугодишен и
годишен извештај за работењето најдоцна до 30ти Јули
(за полугодишниот извештај) и 30ти Јануари (за годишниот извештај).
(2) Извештаите од став 1 на овој член содржат биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични
текови и извештај за промените на капиталот и се изработува за период од почетокот на годината заклучно со
последниот ден од периодот за кој се однесува извештајот.
(3) Содржината на извештаите од став 1 е пропишана со обрасците во Анекс 3, Прилог 3 кои се составен
дел на овој Правилник.
Оддел 2. Нефинансиски извештаи
Член 19
(Нефинансиски известувања на берза)
(1) Берзата до Комисијата доставува нефинансиски
известувања заедно со документите кои се однесуваат
на известувањето освен за точките 5, 7 и 21, за една од
долунаведените околности односно активности:
1. Промена на податоци за берзата кои се внесени
во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и тековна состојба;
2. Промена во сопственичката структура на берзата;
3. Документи од одржано собрание на акционери
(дневен ред, изготвен записник со прилог сите донесени одлуки на собранието);
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4. Извадок од изготвен Записник од состанок на
надзорен одбор односно органот на управување со одлуките кои се однесуваат на остварувањето на дејноста/функциите на берзата. Во рамки на извадокот од
записникот се доставува и целосниот дневен ред од одржаната седница;
5. Информација за склучен договор за вработување
или за друг акт со кој се ангажира работник;
6. Договор или Одлуки за ангажирање на соработници / Договори на дело кои се поврзани со остварувањето на дејноста/функциите на берзата;
7. Информација за престанок на работен однос на
вработен или за престанување на ангажирање на работник;
8. Информација за промена /Договор за закуп на деловен простор во кој се извршува дејноста;
9. Информација за промена/Договор за вршење на
ревизија;
10. Информација за промена/Договор за вршење на
внатрешна ревизија;
11. Извештај од извршена внатрешна ревизија;
12. Извештај од независен ревизор со ревидирани
финансиски извештаи и белешки;
13. Договори со правни/физички лица кои вршат
услуги на оддржување на софтверска/хардверска опрема;
14. Известување за промена на интерни акти (Статут, Правилник за систематизација, Правилник за чување на деловна тајна, Етички кодекс и слично);
15. Договори за соработка со други домашни/странски институции (кои се однесуваат на претежната дејност на Берзата);
16. Договор за дистрибуција на податоци склучен
со правно лице;
17. Одлуки донесени од страна на директорот во
врска со правилата на Берзата;
18. Документација со која се докажува основната
главнина (договори за орочување на депозити, проценка на недвижен/движен имот итн);
19. Резиме на ревидираните годишни извештаи;
20. Програма за работа;
21. Записници од спроведени контроли на членките
на берзата;
22. Неделен извештај од став 2 на овој член.
(2) Берзата до Комисијата доставува неделен извештај за работењето последниот работен ден од секоја
работна недела по завршување на тргувањето, кој содржи податоци од остварено тргување со хартии од
вредност на сите пазари на берзата во текот на неделата вклучувајќи пондерирана просечна цена на тргување
на секоја хартија од вредност со која се тргувало, не
вклучувајќи ги блок трансакциите, просечна цена на
тргување на секоја хартија од вредност, не вклучувајќи
ги блок трансакциите, номиналната вредност на секоја
хартија од вредност со која се тргувало во текот на неделата, максималната и минималната постигната цена
на хартијата од вредност со која се тргувало во текот
на неделата, вкупен број на реализирани трансакции со
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секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот
на неделата, број на истргувани хартии од вредност по
издавач, број на денови на тргување со секоја хартија
од вредност со која се тргувало во текот на неделата и
вкупен промет остварен на сите пазарни сегменти на
берзата во текот на неделата.
(3) Известувањата од став 1 на овој член, берзата ги
доставува во законски пропишаниот рок, а за оние документи за кои не е пропишан законски рок ги доставува во рок од 10 работни дена од денот на настанување
на околноста односно од преземање на активноста.
Дел V. Известување на барање на Комисијата
Член 20
Доколку Комисијата побара дополнителни податоци и/или документи во врска со извештаите од овој
Правилник овластените учесници, депозитарот и
берзата, се должни истите да ги достават до Комисијата во побараниот рок.
Дел VI. Начин на доставување
Член 21
(1) Финансиските извештаи се доставуваат во XML
формат преку софтверска апликација потпишани со
електронски потпис.
(2) Нефинансиските извештаи и другите акти до Комисијата се доставуваат преку софтверска апликација,
потпишани и скенирани во PDF или WORD формат.
(3) Доколку во веќе доставените податоци/документи односно извештаи до Комисијата има било какви корекции, овластените учесници, берза и депозитар се
должни исправките односно корегираните извештаи да
ги достават веднаш по увидување на грешката, или во
временскиот рок определен од Комисијата.
(4) Во случај на неуспешна достава или нефункционирање на софтверската апликација овластените учесници, берза и депозитар се должни веднаш да го пријават проблемот до Комисијата.
(5) Доколку во рокот за поднесување на било кој од
извештаите наведени во овој Правилник софтверската
апликација за известување не почне да функционира
тогаш овластените учесници, берза и депозитар се
должни да ги достават извештаите на е-меил адресата
на Комисијата izvestai@sec.gov.mk.
(6) Веднаш откако врската со апликацијата ќе биде
повторно воспоставена, овластените учесници, берза и
депозитар се должни да ги поднесат сите извештаи
преку истата.
Член 22
Извештаите и другите акти од овој Правилник кои
овластените учесници, берза и депозитар ги доставуваат
до Комисијата, се анализираат во рамки на редовните надзорни активности на Комисијата и истите може да прeтставуваат основ за носење на поединечни акти во постапките кои се водат пред Комисијата или други органи.

Дел VII. Преодни и завршни одредби
Член 23
Се задолжуваат сите овластени учесници во рок од
10 работни дена од денот на активирање на системот за
известување да ги прикачат сите интерни акти од член
7 на овој Правилник врз основа на кои се заснива работењето на овластениот учесник.
Член 24
(1) Со влегување во сила на овој Правилник престануваат да важат Правилникот за содржина на месечен извештај за работењето на овластено правно
лице со дозвола за работење со хартии од вредност
(„Сл. весник на РСМ“ бр.6/2007, 95/2008, 35/2011,
81/2014 и 103/2019), Правилникот за содржина и рокови за поднесување на извештаи за работењето на
берза („Сл. весник на РСМ“ бр.119/2006 и 108/2008),
Правилникот за содржина на месечниот извештај за
работењето на депозитар за хартии од вредност
(„Сл. весник на РСМ“ бр.6/2007 и 108/2008), Правилникот за содржината, формата и начинот на доставување на годишни и шестмесечни извештаи за
финансиското работење на организационен дел за
работа со хартии од вредност на банка овластен
учесник на пазарот на хартии од вредност („Сл. весник на РСМ“ бр.150/2010).
(2) Правилникот за утврдување на категориите на
сопствени средства и начинот на прсметување на износот и структурата на влоговите при основање и
средствата од активата на овластено правно лице со
кои треба да располага во континуитет („Сл. весник
на РСМ“ бр. 150/2010, 35/2011 и 32/2014), ќе се усогласи со одредбите на овој Правилник до 31.12.2020
година.
(3) Правилникот за определување на задолжителна
структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар на хартии од вредност и на средствата што ја сочинуваат основната главнина („Сл. весник на РСМ“ бр. 6/2007 и 190/2018) и Правилникот за
определување на задолжителна структура и начинот на
пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на
берзата („Сл. весник на РСМ“ бр. 130/2006, 56/2014),
ќе се усогласат со одредбите на овој Правилник до
28.2.2021 година.
Член 25
Овој Правилник влегува во сила 8 дена од денот на
објавување во „Службен весник на РСМ“, а ќе се применува од 1.2.2021 година за брокерските куќи и овластените банки, додека за овластените берзи и депозитари ќе се применува од 1.3.2021 година.
Број 01-738/3
5 ноември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3683.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19), член 8 од
Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр. 108/20 и 133/20) и Одлуката за определување на ескалираната густина е и деескалираната густина d на секој нафтен дериват и гориво за транспорт,
висината на надоместокот P за премија, транспортните
трошоци Т до склад во Република Северна Македонија
и висината на надоместокот D за трошоци за работење
преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни
трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи (“Службен весник на Република Северна
Македонија” бр.253/20) Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16.11.2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ
ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

60,00 (денари/литар)
61,50 (денари/литар)
51,00 (денари/литар)
51,00 (денари/литар)
27,580 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на
Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во
земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98

18,724 (денари/литар)
20,383 (денари/литар)

- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

18,579 (денари/литар)
18,557 (денари/литар)
19,983 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,711 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,324 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,440 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,452 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците
при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

24,692 (денари/литар)
24,692 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

16 ноември 2020

Бр. 273 - Стр. 51

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
17.11.2020 година и истата ќе се објави во “Службен
весник на Република Северна Македонија” и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Бр. 02-2303/1
Република Северна Македонија
16 ноември 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 16
dhe nenit 149 të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe
nenit 8 të Rregullores së Formulimit të Çmimeve më të
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të
Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20
dhe 133/20) dhe të Vendimit të Përcaktimit të Dendësisë së
Përshkallëzuar е dhe Dendësisë së Pashkallëzuar d të
secilit derivat të naftës dhe të lëndës djegëse të transportit,
shumës së kompensimit P për premi, shpenzimet e
transportit T deri te depozita në Republikën e Maqedonisë
së Veriut dhe shumën e kompensimit D të shpenzimeve të
punës, përmes depozitës dhe marzhës tregtare me
shpenzime të përfshira të transportit nga depozita deri te
stacionet e benzinës dhe te konsumatorët e fundit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.
253/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 16.11.2020, miratoi
VENDIM
TË PËRCAKTIMIT TË ÇMIMEVE MË TË LARTA TË
SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË NAFTËS
DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË TRANSPORTIT
Neni 1
(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
janë:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

60,00 (denarë/litër)
61,50 (denarë/litër)
51,00 (denarë/litër)
51,00 (denarë/litër)
27,580 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët me shumicë dhe ata me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit,
mund të formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve
të ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit,
se çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të
këtij neni.
(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
formuluara sipas paragrafit (1) të këtij neni, përveç çmimit
të mazutit M-1 SU, vlejnë për franko stacionet e pompimit,
ndërkaq çmimi i Mazutit M-1 SU vlen për deponime
franko të tregtarit me shumicë të derivate të naftës dhe të
lëndëve djegëse të transportit brenda vendit.
(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
formuluara sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës
së shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar.

Neni 2
(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, janë përfshirë
edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën
prej:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

17,679 (denarë/litër)
19,352 (denarë/litër)
17,433 (denarë/litër)
17,190 (denarë/litër)
18,810 (denarë/kilogram)

Neni 3
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë
edhe kompensimi i shpenzimeve të punës, nëpërmjet depos
dhe marzhës tregtare, që për Eurosuperin BS-95 është
5,485 denarë/litër, për Eurosuperin BS-98 është 5,507
denarë/litër, për Eurodizelin BS (D-E V) është 5,315
denarë/litër, për Ekstra të Lehtin 1 (EL-1) është 5,452
denarë/litër, ndërkaq për Mazutin M-1 SU kompensimi
është 2,500 denarë/kilogram.
Neni 4
Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara
sipas nenit 1 të këtij vendimi, me përjashtim të Mazutit M1 SU, përfshijnë edhe kompensimin e shpenzimeve të
transportit, nga depoja te pompat e benzinës, në vlerë prej
0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.
Neni 5
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
vërtetuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë
edhe kompensimi i financimit të aktiviteteve të fushës së
mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi 2, nënpika 2
të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e
përcaktuar me këtë ligj:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

0,080 (denarë/litër)
0,080 (denarë/litër)
0,030 (denarë/litër)
0,040 (denarë/litër)
0,050 (denarë/kilogram)

Neni 6
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë
edhe kompensimi i rezervave të detyrueshme të naftës dhe
të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin
24, paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Detyrueshme të
Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë
tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të
derivateve të naftës:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

0,890 (denarë/litër)
0,890 (denarë/litër)
0,300 (denarë/litër)
0,300 (denarë/litër)
0,740 (denarë/kilogram)
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Neni 7
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e
akcizave, kanë këtë vlerë:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

24,692 (denarë/litër)
24,692 (denarë/litër)
18,121 (denarë/litër)

3684.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Северна Македонија ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 70/94, 62/95,
33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09,
97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.
202/19), Министерството за труд и социјална политика

18,121 (denarë/litër)
0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8
Ky vendim hyn në fuqi ditën e sjelljes së tij, ndërkaq
do të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 e datës 17.11.2020
dhe do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut” edhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nr. 02-2303/1
16.11.2020
Shkup

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Kryetari
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 2020 година, во однос на месец септември 2020 година, е повисока за 0,1 %.
2. Правото на пораст на платите за месец октомври
2020 година, во однос на месец септември 2020 година,
за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија,
изнесува 0,05 %.
Министер
Јагода Шахпаска, с.р.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
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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