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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3747.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ГРАДЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 20 ноември 2020 година.
Бр. 08-4127/1
20 ноември 2020 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЊЕ
Член 1
Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18,
64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19 и 18/20), во член 2 став 1
по точката 16. се додава нова точка 17., која гласи:
„17. Модуларни градби или група од модуларни
градби, наменети за вршење на здравствена дејност, се
монтажно-демонтажни градби со едно ниво (приземје),
со бруто развиена површина до 1000м2, чија изградба е
финансиранa со средства од Буџетот на Република Северна Македонија или со средства од Европската Унија
или друга меѓународна организација, а се поставуваат
на бетонска подлога, во рамки на дворно место на јавни здравствени установи или на местото на постојни
објекти на јавни здравствени установи и истите можат
да се поврзани или неповрзани со други објекти на јавни здравствени установи;“.
Точките 17 и 18 стануваат точки 18 и 19.
Член 2
Членот 42 се менува и гласи:
„(1) Странско правно лице може во Република Северна Македонија да ги врши работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на
градби, пропишани со овој закон, ако добие потврда за

вршење на наведените работи од органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа за
уредување на просторот.
(2) За добивање на потврда, странското правното
лице од држава која е членка на Европската Унија и од
држава која не е членка на Европската Унија, треба да
поднесе барање во кое ќе ја наведе дејноста и видот на
градбата и да ја поднесе следнава документација:
- доказ со кој се потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на соодветната дејност во државата во
која има седиште,
- доказ дека има дозвола, односно лиценца за вршење на соодветните работи за видот на градбата, за кои
бара потврда или доказ од надлежен орган дека во
државата во која има седиште согласно со нејзините
прописи за вршење на соодветните работи не се издава
дозвола, односно лиценца и
- овластување за еден од вработените соодветно на
работите за кои се бара потврдата, потврдено од Комората на овластени архитекти и овластени инженери и
доказ дека е вработен кај барателот на потврдата.
(3) Странското правно лице од држава која не е
членка на Европската Унија покрај доказите од ставот
(2) на овој член треба да достави и потврда/и за успешно изведени работи соодветни на работите и видот на
градбата за кои се бара потврда.
(4) Документите, односно доказите од ставовите (2)
и (3) на овој член треба да се достават во оригинал или
копија од оригиналот заверена на нотар и преведени од
овластен судски преведувач на македонски јазик.
(5) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот ако утврди дека доставената документација е комплетна е должен во рок од 15 работни дена да издаде
потврда кои работи странското правно лице согласно
со овој закон може да ги врши во Република Северна
Македонија, a доколку не е комплетна доставената документација да му достави известување во рок од 30
дена истата да ја комплетира. Доколку и по рокот од 30
дена наведен во известувањето, странското правно лице не ја комплетира документацијата, органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на уредувањето на просторот нема да издаде
потврда.
(6) Потврдата од ставот (5) на овој член се издава
со рок на важност од две години, а во случаите кога во
лиценцата, односно дозволата издадена од државата во
која странското правно лице има седиште е утврден
рок на важност кој е пократок од две години, рокот на
важност на потврдата не го надминува рокот на важност во лиценцата, односно дозволата.
(7) Странско физичко лице кое има овластување од
друга држава, може во Република Северна Македонија
да врши работи на проектирање, ревизија, изведување
и надзор над изградба на градби, пропишани со овој закон, доколку овластувањето е потврдено од страна на
Комората на овластени архитекти и овластени инженери. При потврдување на овластувањето се утврдува
дали овластувањето на странско физичко лице соодветствува на овластувањата пропишани со овој закон. Доколку се утврди дека овластувањето соодветствува, Комората на овластени архитекти и овластени инженери

24 ноември 2020

издава потврда за веродостојноста на истото и за видот
на овластување кое странското физичко лице го стекнува во Република Северна Македонија. За добивање
на потврдата за странско физичко лице, се плаќа надоместок согласно со ценовникот за јавни услуги од членот 109 став (1) точка 7 од овој закон.
(8) Странско физичко лице може да ги врши работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор
над изградба на градби, пропишани со овој закон, во
правно лице регистрирано во Централниот регистар за
вршење на тие работи.
(9) По исклучок од ставот (8) на овој член домашно
и странско физичко лице може да ги врши работите на
проектирање, ревизија и надзор над изградба на градби
во Република Северна Македонија и самостојно, доколку е избрано во постапка на јавна набавка за вршење на овие работи во проект финансиран од меѓународна организација и/или од Европската Унија.
(10) По исклучок, странско правно и физичко лице
можат да ги вршат работите на проектирање, ревизија,
изведување и надзор над изградба на градби, пропишани со овој закон, доколку е склучен меѓудржавен договор за реципроцитет согласно со условите утврдени со
договорот.“.
Член 3
Во член 73 во ставот (1) по алинејата 25 се додава
нова алинеја 26, која гласи:
„- модуларни градби или група од модуларни
градби, наменети за вршење на здравствена дејност,“.
Во ставот (3) по зборовите: „урбанистичко планска
документација,“ се додаваат зборовите: „како и модуларните градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на здравствена дејност кои се поставуваат на место на постојни здравствени установи,“.
Во ставот (4) по зборовите: „прва категорија од членот 57 од овој закон“ се додаваат зборовите: „и за модуларни градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на здравствена дејност кои се поставуваат на место на постојни здравствени установи“.
Член 4
Во член 74 во ставот (2) по зборовите: „решението
го издава органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на уредување на просторот,“ се додаваат зборовите: „барањето за изведување, односно поставување на модуларни градби или
група од модуларни градби, наменети за вршење на
здравствена дејност, се поднесува до Министерството
за здравство и решението го издава Министерството за
здравство,“.
Во ставот (5) по зборовите: „органот на државна
управа надлежен за вршење на работите на уредување
на просторот,“ се додаваат зборовите: „заклучокот, односно решението на Министерството за здравство“.
Член 5
Во член 101-а по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
„(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, Министерството за здравство, постапката за издавање на решение за изведување, односно поставување на моду-
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ларни градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на здравствена дејност, од членот 73 од
овој закон, ја спроведува во писмена форма.“.
Член 6
(1) Странските правни лица на кои им е издадена
потврда за вршење на работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби, до
денот на влегувањето во сила на овој закон, во која не е
утврден рок на важност, се должни да поднесат барање
за добивање на потврда согласно со одредбите од овој
закон, во рок од шест месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
(2) Доколку странските правни лица не поднесат
барање во рокот утврден во ставот (1) на овој член,
потврдите за вршење на работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби,
кои се издадени до денот на влегувањето во сила на
овој закон во кои не е утврден рок на важност, престануваат да важат.
Член 7
Постапките за добивање на потврди за вршење на
работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби за странски правни лица,
започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат според одредбите од овој закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT TË NDËRTIMIT
Neni 1
Në Ligjin e Ndërtimit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,
42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18,
168/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë
së Veriut” numër 244/19 dhe numër 18/20) në nenin 2
paragrafi 1 pas pikës 16. shtohet pikë e re 17., dhe bëhet siç
vijon:
17. Ndërtesa modulare ose grup ndërtesash modulare,
të dedikuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore, janë
ndërtesa montuese-demontuese me një nivel (përdhesë),
me sipërfaqe bruto të zhvilluar deri në 1000m2, ndërtimi i
të cilave është financuar me mjete nga Buxheti i
Republikës së Maqedonisë së Veriut ose me mjete nga
Bashkimi Europian ose organizatë tjetër ndërkombëtare,
por vendosen në bazë betoni, në korniza të oborrit të
institucioneve shëndetësore publike ose në vendin e
institucioneve ekzistuese të institucioneve shëndetësore
publike dhe të njëjtat mund të jenë të lidhura ose jo të
lidhura me objekte të tjera të institucioneve shëndetësore
publike.“
Pikat 17 dhe 18 bëhen pika 18 dhe 19.
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Neni 2
Neni 42 ndryshohet dhe bëhet siç vijon:
(1) Personi i huaj juridik në Republikën e Maqedonisë
së Veriut mund të kryejë punët e projektimit, revizionit,
ndërtimit dhe mbikëqyrjes mbi ndërtimin e ndërtesave, të
përcaktuara me këtë ligj, nëse merr vërtetim për kryerjen e
punëve të theksuara nga organi i administratës shtetërore
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e planifikimit
hapësinor.
(2) Për marrjen e vërtetimit, personi i huaj juridik nga
shteti i cili është anëtar i Bashkimit Europian dhe nga shteti
i cili nuk është anëtar i Bashkimit Europian, duhet të
parashtrojë kërkesë në të cilën do ta theksojë veprimtarinë
dhe llojin e ndërtesës dhe ta paraqesë këtë dokumentacion:
- dëshmi me të cilën vërtetohet se personi është i
regjistruar për kryerje të veprimtarisë përkatëse në shtetin
në të cilin ka seli;
- dëshmi se ka leje, përkatësisht licencë për kryerje të
punëve përkatëse për llojin e ndërtimit, për të cilën kërkon
vërtetim ose dëshmi nga organi kompetent se në shtetin në
të cilin ka seli në pajtim me dispozitat e tij për kryerje të
punëve përkatëse nuk lëshohet leje, përkatësisht licencë
dhe
- autorizim për njërin nga të punësuarit përkatësisht në
punët për të cilët kërkohet vërtetim, i verifikuar nga Oda e
Arkitektëve të Autorizuar dhe e Inxhinierëve të Autorizuar
dhe dëshmi se është punësuar te kërkuesi i vërtetimit.
(3) Personi i huaj juridik nga shteti i cili nuk është
anëtar i Bashkimit Europian, përveç dëshmive të paragrafit
(2) të këtij neni, duhet të dorëzojë edhe vërtetim/dhe për
punë të realizuara me sukses e që janë përkatëse me punët
dhe llojin e ndërtesës për të cilat kërkohet vërtetim.
(4) Dokumentet përkatësisht dëshmitë nga paragrafët
(2) dhe (3) të këtij neni duhet të dorëzohen në origjinal ose
në kopje të origjinalit të verifikuar në noter dhe të
përkthyera nga përkthyesi i autorizuar gjyqësor në gjuhën
maqedonase.
(5) Organi i administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e planifikimit hapësinor, nëse
konstaton se dokumentacioni i dorëzuar është i plotë, është
i detyruar në afat prej 15 ditësh të lëshojë vërtetim se cilat
punë personi i huaj juridik në pajtim me këtë ligj mund t’i
kryejë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërkaq
nëse dokumentacioni i dorëzuar nuk është i plotë, t’i
paraqesë njoftim në afat prej 30 ditësh të njëjtin ta
kompletojë. Nëse edhe pas afatit prej 30 ditësh të theksuar
në njoftim, personi i huaj juridik nuk e kompleton
dokumentacionin, organi i administratës shtetërore
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e planifikimit
hapësinor nuk do të lëshojë vërtetim.
(6) Vërtetimi sipas paragrafit (5) të këtij neni lëshohet
me afat të vlefshmërisë prej dy vjetësh, dhe në rastet kur në
licencë, përkatësisht leje të lëshuar nga shteti në të cilin
personi i huaj juridik ka seli është përcaktuar afat i
vlefshmërisë i cili është më i shkurtër se dy vjet, afati i
vlefshmërisë së vërtetimit nuk e tejkalon afatin e
vlefshmërisë në licencë, përkatësisht lejen.
(7) Personi i huaj fizik, i cili ka autorizim nga shtet
tjetër, në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të
kryejë punë të projektimit, revizionit, realizimit dhe
mbikëqyrjes mbi ndërtimin e ndërtesave, të përcaktuara me
këtë ligj, nëse autorizimi është vërtetuar nga Oda e
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Arkitektëve të Autorizuar dhe e Inxhinierëve të Autorizuar.
Gjatë vërtetimit të autorizimit përcaktohet nëse autorizimi i
personit të huaj fizik përputhet me autorizimin e përcaktuar
me këtë ligj. Nëse përcaktohet se autorizimi përputhet,
Oda e Arkitektëve të Autorizuar dhe e Inxhinierëve të
Autorizuar lëshon vërtetim për vërtetësinë e saj dhe për
llojin e autorizimit që personi i huaj fizik e fiton në
Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për marrjen e
vërtetimit për person të huaj fizik, paguhet kompensim në
pajtim me listën e çmimeve për shërbime publike sipas
nenti 109 paragrafi (1) pika 7 të këtij ligji.
(8) Person i huaj fizik mund të kryejë punët e
projektimit, revizionit, realizimit dhe mbikëqyrjes mbi
ndërtimin e ndërtesave, të përcaktuara me këtë ligj, në
person juridik të regjistruar në Regjistrin qendror për
kryerjen e atyre punëve.
(9) Me përjashtim të paragrafit (8) të këtij neni, person
fizik vendas dhe i huaj mund të kryejë punët e projektimit,
revizionit dhe mbikëqyrjes për ndërtimin e ndërtesave në
Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në mënyrë të
pavarur, nëse zgjidhet në procedurë të furnizimit publik për
kryerje të këtyre punëve në projekt të financuar nga
organizatë ndërkombëtare dhe/ose nga Bashkimi Europian.
(10) Si përjashtim, personi i huaj juridik dhe fizik
mund të kryejnë punët e projektimit, revizionit, realizimit
dhe mbikëqyrjes së ndërtimit të ndërtesave, të përcaktuara
me këtë ligj, nëse është lidhur marrëveshje ndërshtetërore
për reciprocitet në pajtim me kushtet e përcaktuara me
marrëveshjen.“
Neni 3
Në nenin 73 paragrafin (1) pas nënparagrafit 25 shtohet
nënparagrafi i ri 26 dhe bëhet siç vijon:
“- ndërtesa modulare ose grup i ndërtesave modulare, të
dedikuara për kryerje të veprimtarisë shëndetësore,”.
Në paragrafin (3) pas fjalëve: "dokumentacioni i planit
urbanistik", shtohen fjalët: "si dhe ndërtesat modulare ose
grup ndërtesash modulare, të destinuara për kryerjen e
veprimtarisë shëndetësore të cilat vendosen në vend të
institucioneve shëndetësore ekzistuese,”.
Në paragrafin (4) pas fjalëve: "kategoria e parë e neni
57 nga ky ligj" shtohen fjalët: dhe për ndërtesat modulare
ose grup ndërtesash modulare, të destinuara për kryerjen e
veprimtarisë shëndetësore të cilat vendosen në vend të
institucioneve shëndetësore ekzistuese,”.
Neni 4
Në nenin 74 në paragrafin (2) pas fjalëve: "aktvendimin
e lëshon organi i administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës",
shtohen fjalët: "kërkesën për realizim ose vendosje të
ndërtesave modulare ose grup ndërtesash modulare, të
destinuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore,
parashtrohet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe aktvendimin
e lëshon Ministria e Shëndetësisë,”.
Në paragrafin (5) pas fjalëve: "organi i administratës
shtetërore përgjegjës për kryerjen e punëve të planifikimit
hapësinor", shtohen fjalët: "përfundimi, përkatësisht
aktvendimi i Ministrisë së Shëndetësisë".
Neni 5
Në nenin 101-a pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri
(5) dhe bëhet siç vijon:
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“(5) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni,
Ministria e Shëndetësisë, procedurën për lëshimin e
aktvendimit për realizim ose vendosjen e ndërtesave
modulare ose grup ndërtesash modulare, të destinuara për
kryerjen e veprimtarisë shëndetësore, sipas nenit 73 të këtij
ligji, e zbaton në formë të shkruar.“.
Neni 6
(1) Persona të huaj juridikë, të cilëve u është lëshuar
vërtetim për kryerjen e punëve të projektimit, revizionit,
realizimit dhe mbikëqyrjes së ndërtimit të ndërtesave, deri
në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në të cilën nuk është
përcaktuar afati i vlefshmërisë, janë të detyruar të
paraqesin kërkesë për marrjen e vërtetimit në pajtim me
dispozitat e këtij ligji, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
(2) Nëse persona të huaj juridikë, nuk paraqesin
kërkesë në afat të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni,
vërtetimet për kryerjen e punëve të projektimit, revizionit,
realizimit dhe mbikëqyrjes së ndërtimit të ndërtesave, të
cilët janë realizuar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji, në të cilat nuk është përcaktuar afati i vlefshmërisë,
pushojnë të vlejnë.
Neni 7
Procedurat për marrjen e vërtetimeve për kryerjen e
punëve të projektimit, revizionit, realizimit dhe
mbikëqyrjes mbi ndërtimin e ndërtesave për persona të
huaj juridikë, të filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji, do të vazhdojnë sipas dispozitave të këtij ligji.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare
të Republikës së Maqedonisë së Veriut.“
__________
3748.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 132 ставови (3)
и (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник
на Република Македонија“ број 24/19), Собранието на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 20 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ
ПО ЈАВНИ НАБАВКИ
I. Собранието на Република Северна Македонија
објавува јавен оглас за именување на член на Државната комисија за жалби по јавни набавки.
II. За член на Државната комисија може да биде
именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
1. е државјанин на Република Северна Македонија;
2. во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3. има стекнати најмалку 240 кредити според
ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование во
областа во која го има работното искуство од најмалку
седум години од потточка 4;
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4. има работно искуство од најмалку седум години
од кои најмалку пет години од областа на јавните набавки и
5. поседува еден од следниве меѓународно признати
сертификати за познавање на англиски јазик не постар
од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до
Собранието на Република Северна Македонија во рок
од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 - 4123/1
20 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 132
paragrafët (3) dhe (5) të Ligjit të Prokurimeve Publike
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
24/2019), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 20 nëntor 2020, mori
VENDIM
TË SHPALLJES SË KONKURSIT PUBLIK PËR
EMËRIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT
SHTETËROR TË ANKESAVE PËR PROKURIME
PUBLIKE
I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall
konkurs publik për emërimin e anëtarit të Komisionit
Shtetëror të Ankesave për Prokurime Publike.
II. Anëtar i Komisionit Shtetëror mund të emërohet
personi i cili i përmbush kushtet si në vijim:
1. është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
2. në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm
gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion i
kundërvajtjes me ndalim për ushtrimin e profesionit,
veprimtarisë ose detyrës;
3. ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK-së,
përkatësisht ka mbaruar shkallën e arsimit VII/1 në fushën
në të cilën e ka përvojën e punës prej së paku shtatë vjet
nga nënpika 4;
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4. ka përvojë pune prej së paku shtatë vjet prej të cilave
së paku pesë vjet në fushën e prokurimeve publike dhe
5. zotëron njërën nga certifikatat e njohura
ndërkombëtarisht për njohjen e gjuhës angleze jo më të
vjetër se pesë vjet:
- TOEFEL me së paku 74 pikë,
- IELTS me së paku 6 pikë,
- (ILEC) (Cambridge English: Legal) me së paku
nivelin B2,
- FCE (Cambridge English: First) - të dhënë,
- BULATS me së paku 60 pikë ose
- APTIS – me së paku niveli B2.
III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs,
biografia personale dhe dokumentet me të cilat dëshmohet
plotësimi i kushteve sipas pikës II. të këtij vendimi, në
origjinal ose kopje të verifikuar në noter, parashtrohen në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat
prej 15 ditëve nga botimi i këtij vendimi në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
IV. Ky vendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në gazetat “Nova
Makedonija” “Slloboden Peçat” dhe “Koha”.
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT
Nr. 08 - 4123/1
20 nëntor 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.
__________

3749.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 27 ставови (6) и
(7) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10,
136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), Собранието на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
I. Собранието на Република Северна Македонија
објавува јавен оглас за именување член на Комисијата
за заштита на конкуренцијата. Овој оглас се објавува за
член кој нема да биде професионално ангажиран во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата.
II. За член на Комисијата за заштита на конкуренцијата може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Северна Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен од областа на правото и економијата;
4) да има минимум пет години работно искуство во
струката и посебни знаења од областа на конкуренцијата, трговското право, менаџментот и финансиите и
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
Кандидатите треба да ги имаат предвид ставовите
(9) и (10) на членот 27 од Законот за заштита на конкуренцијата коишто се однесуваат на случаите кои би можеле да доведат до судир на интереси при вршењето на
оваа функција.
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до
Собранието на Република Северна Македонија во рок
од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник
на Република Северна Македонија“ и во весниците
„Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 - 4124/1
20 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 27
paragrafët (6) dhe (7) të Ligjit të Mbrojtjes së
Konkurrencës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 dhe
83/18), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
seancën e mbajtur më 20 nëntor 2020, mori
VENDIM
TË SHPALLJES SË KONKURSIT PUBLIK PËR
EMËRIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT TË
MBROJTJES SË KONKURRENCËS
I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall
konkurs publik për emërimin e anëtarit të Komisionit të
Mbrojtjes së Konkurrencës. Ky konkurs publikohet për
anëtarin i cili nuk do të angazhohet profesionalisht në
punën e Komisionit të Mbrojtjes së Konkurrencës.
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II. Anëtar i Komisionit të Mbrojtjes së Konkurrencës
mund të emërohet person i cili i përmbush kushtet si në vijim:
1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
2) në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm
gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion i
kundërvajtjes me ndalim për ushtrimin e profesionit,
veprimtarisë ose detyrës;
3) ka fituar të paktën 240 kredi sipas SETK-së,
përkatësisht ka mbaruar shkallën e arsimit VII/1 në fushën
në së drejtës dhe ekonomisë;
4) të ketë të paktën pesë vjet përvojë pune në profesion
dhe njohuri të veçanta në fushën e konkurrencës, të drejtës
tregtare, menaxhimit dhe financave dhe
5) zotëron njërën nga certifikatat e njohura
ndërkombëtarisht për njohjen e gjuhës angleze jo më të
vjetër se pesë vjet:
-TOEFEL me të paktën 74 pikë,
-IELTS me të paktën 6 pikë,
-(ILEC) (Cambridge English: Legal) me të paktën
niveli B2,
-FCE (Cambridge English: First) - të dhënë,
-BULATS me të paktën 60 pikë dhe
-APTIS – me të paktën niveli B2.
Kandidatët duhet t'i marrin parasysh paragrafët (9) dhe
(10) të nenit 27 të Ligjit të Mbrojtjes së Konkurrencës të
cilat u referohen rasteve që mund të çojnë në konflikt
interesi në ushtrimin e këtij funksioni.
III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs,
biografia personale dhe dokumentet që dëshmojnë
plotësimin e kushteve sipas pikës II. të këtij vendimi, në
origjinal ose kopje të verifikuar në noter, parashtrohen në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat
prej 15 ditëve nga botimi i këtij vendimi në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
IV. Ky vendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në gazetat “Nova
Makedonija” “Slloboden Peçat” dhe “Koha”.
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT
Nr. 08 - 4124/1
20 nëntor 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.
__________

3750.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 16, 17 и 18
ставови (1) и (2) и членoт 45 од Законот за спречување
и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 258/20), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
I. Собранието на Република Северна Македонија
објавува јавен оглас за избор на членови (седум) на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
(во натамошниот текст: Комисија).

При изборот на првиот состав на Комисијата, согласно со Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 258/20), четири членови се избираат со
мандат од пет години, а тројца членови со мандат од
три години, со право на уште еден последователен повторен избор.
II. За член на Комисијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) да е државјанин на Република Северна Македонија;
2) да има стекнато 240 кредити според ЕКТС или
VII/1 степен на образование и има минимум седум години работно искуство од областа на човековите права
од кои пет години во областа на еднаквост и недискриминација;
3) во моментот на изборот со правосилна судска
пресуда да не му е изречена казна затвор од над шест
месеци или забрана за вршење на професија, дејност
или должност и
4) да не е носител на функција во политичка партија.
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука,
во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија.
За исполнување на условот од точката II. потточка 4)
на оваа одлука кандидатот треба да достави и лична изјава заверена на нотар дека не е носител на функција во
политичка партија.
IV. Огласот трае 30 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“, во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „„Koha“ и на веб
страницата на Собранието на Република Северна Македонија.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 - 4125/1
20 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 16, 17 dhe
18 paragrafët (1) dhe (2) dhe nenit 45 të Ligjit të
Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga Diskriminimi ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër
258/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 20 nëntor 2020, mori
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VENDIM
TË SHPALLJES SË KONKURSIT PUBLIK PËR
ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË
PARANDALIMIT DHE TË MBROJTJES NGA
DISKRIMINIMI
I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut
shpall konkurs publik për zgjedhjen e anëtarëve (shtatë) të
Komisionit të Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga
Diskriminimi (në tekstin e mëtejmë: Komisioni).
Gjatë zgjedhjes së përbërjes së parë të komisionit, në
përputhje me Ligjin e Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga
Diskriminimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut " numër 258/2020), katër anëtarë
zgjidhen me mandat prej pesë vitesh, kurse tre anëtarë me
mandat prej tre vitesh, me të drejtë edhe për një rizgjedhje
të njëpasnjëshme.
II. Anëtar i komisionit mund të zgjidhet personi i cili i
plotëson kushtet siç vijojnë:
1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
2) të ketë fituar 240 kredi sipas SETK-së ose shkallën
VII/1 të arsimit dhe të ketë së paku shtatë vjet përvojë
pune në fushën e të drejtave të njeriut, nga të cilat pesë vjet
në fushën e barazisë dhe mosdiskriminimit;
3) në momentin e zgjedhjes me aktgjykim të
plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë dënim të shqiptuar me
burgim prej mbi gjashtë muaj ose ndalesë për kryerjen e
profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe
4) të mos jetë bartës i funksionit në parti politike.
III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs,
biografia personale dhe dokumentet e nevojshme për
dëshmimin e plotësimit të kushteve sipas pikës II. të këtij
vendimi, në origjinal ose kopje të verifikuar në noter,
parashtrohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së
Veriut. Për plotësimin e kushtit sipas pikës II. nënpika 4) të
këtij vendimi, kandidati duhet të paraqesë edhe deklaratë
personale të vërtetuar në noter se nuk është bartës i
funksionit në parti politike.
IV. Konkursi zgjat 30 ditë nga botimi në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
V. Ky vendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut ", në gazetat "Nova
Makedonija", "Slloboden Pecat" dhe "Koha" dhe në ueb
faqen e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT
Nr. 08 - 4125/1
20 nëntor 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.
__________

3751.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, членот 15 став (2) и членот 16
од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14, 188/14, 44/15,
193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ број 98/19 и 153/19), Собранието на
Република Северна Македонија, на седницата одржана на
20 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
I. Собранието на Република Северна Македонија
објавува јавен оглас за именување на два члена на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
(во натамошниот текст: Комисија).
II. За член на Комисијата може да биде именувано
лице, кое:
- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност,
- активно го користи македонскиот јазик,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен образование од областа на
информатиката, телекомуникациите, правото или економијата,
- има најмалку пет години соодветно работно искуство и посебни знаења од областа на електронските
комуникации и
- поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Кандидатите треба да го имаат предвид членот 17
од Законот за електронските комуникации што се однесува на неспојливост на функцијата член на Комисија.
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до
Собранието на Република Северна Македонија во рок
од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 - 4126/1
20 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së
Republikës së Maqedonisë së Veriut, nenit 15 paragrafi (2)
dhe nenit 16 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 dhe 21/18 dhe 21/18
dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut
98/19 dhe 153/19”), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
së Veriut, në mbledhjen e mbajtur më 20 nëntor 2020, mori
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VENDIM
TË SHPALLJES SË KONKURSIT PUBLIK PËR
EMËRIMIN E ANËTARËVE NË KOMISIONIN E
AGJENCISË SË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë shpall konkurs
publik për emërimin e dy anëtarëve të Komisionit të
Agjencisë së Komunikimeve Elektronike (në tekstin e
mëtejmë: Komisioni).
II. Anëtar i komisionit mund të emërohet personi, i
cili:
- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
- në momentin e zgjedhjes me aktgjykim të
plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë dënim të shqiptuar ose
sanksion kundërvajtës me ndalesë për kryerjen e
profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- që e përdor maqedonase në mënyrë aktive,
- të ketë së paku 240 kredi sipas SETK-së ose të ketë të
mbaruar shkallën e arsimit VII/1 në fushën e informatikës,
telekomunikimeve, drejtësisë ose ekonomisë,
- të ketë së paku pesë vjet përvojë pune përkatëse dhe
njohuri të veçanta nga sfera komunikimeve elektronike
dhe
- zotëron certifikatë për njohjen e programeve
kompjuterike për punë në zyrë.
Kandidatët duhet ta kenë parasysh nenin 17 të Ligjit të
Komunikimeve Elektronike, që ka të bëjë me
mospërputhjen e funksionit të anëtarit të komisionit.
III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs,
biografia personale dhe dokumentet me të cilat dëshmohet
plotësimi i kushteve sipas pikës II. të këtij vendimi, në
origjinal ose kopje të verifikuar në noter, parashtrohen në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat
prej 15 ditësh nga shpallja e këtij vendimi në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
IV. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në gazetat
“Nova Makedonija”, “Slloboden Peçat” dhe “Koha”.
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT
Nr. 08 - 4126/1
20 nëntor 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3752.
Врз основа на член 11 став 4 од Законот за Владата
на Република Македонија (“ Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16,
140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.98/19), Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, на 22 септември 2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за формирање на Канцеларија на
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија (“Службен весник на Република Македонија”
бр.9/03, 15/07, 20/12 и 156/2016) и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.6/20), по членот 3,
се додаваат пет нови члена 3-а, 3-б, 3-в, 3-г и 3-д кои
гласат:
“Член 3-а
Во Канцеларијата заради подобра координација и
реализација на надлежностите, се формираат Секретаријати и тоа,
- Секретаријат за организација и администрација на
работата на претседателот на Владата на Република
Северна Макдедонија;
- Секретаријат за комуникации и јавни политики;
- Секретаријат за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата за работа на
Владата на Република Северна Македонија и на стратешки проекти;
Со секретаријатите раководат секретари кои ги
именува и разрешува претседателот на Владата на Република Северна Македонија.
Секретарите на секретаријатите за својата работа
му одговараат на претседателот на Владата.
Во работата на секретарот на секретаријатот, му помагаат помошници секретари, кои што ги именува и
разрешува претседателот на Владата.
Помошниците секретари, за својата работа, му одговараат на претседателот на Владата и на секретарот.
Платата на секретарот и на помошниците секретари
ја определува претседателот на Владата, при што соодветно се зема предвид Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Северна Македонија.
Член 3-б
Секретарот за организација и администрација на работата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија ги врши следните работи:
- обезбедува стручна, административна, оперативна, техничка и логистичка поддршка;
- обезбедува правна поддршка, разгледува правни
прашања и постапува по претставки и предлози;
- врши координација со службите за безбедност;
- го следи и анализира остварувањето на правата на
граѓаните низ институциите;
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- комуницира со граѓани и со претставници на заинтересирани групи и правни чинители и организира прием на странки;
- ја координира соработката на претседателот на
Владата со државните органи, јавни претпријатија, установи, трговски друштва, здруженија и други правни
лица;
Секретарот за комуникации и јавни политики ги
врши следните работи:
- јa подготовува и реализира Комуникациската
стратегија на Владата на Република Северна Македонија;
- обезбедува информирање на јавностa за активностите на претседателот на Владата и Владата;
- обезбедува координација на Пи-ар активностите
на претседателот на Владата, Владата, министерствата
и други органи на државната управа;
- ја следи реализацијата на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија;
- ги иницира, координира и ја следи реализацијата
на кампањите од јавен интерес;
- организира и ја следи организацијата на настани и
ги координира протоколарните активности на претседателот на Владата и на Владата;
- предлага мерки и иницијативи во сфери на јавните
политики;
- ја координира и помага работата на ресорните советници на претседателот на Владата кои обезбедуваат
анализи и предлози за јавни политики;
- ја координира работата на портпаролите и на Секторот за односи со јавност при Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија;
Секретарот за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија и на стратешки
проекти ги врши следните работи:
- го известува претседателот на Владата за остварувањето на надлежностите на органите на државната управа;
- го известува претседателот на Владата за работата на правните лица основани од Владата и им дава
поддршка во реализација на нивните програмски цели
и активности;
- го следи предлагањето, донесувањето и извршувањето на Годишната програма за работа на Владата на
Република Северна Македонија;
- го известува Претседателот на Владата за реализација на заклучоците на Владата, за проблемите со кои
се соочуваат институциите и дава предлози и предлага
иницијативи за промени во законската регулатива за
нивно надминување;
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- го известува претседателот на Владата за активностите во врска со реформата на јавната администрација;
- го известува претседателот на Владата за статусот
на усогласеноста на националното законодавство со законодавството на Европската Унија;
Член 3-в
Секретарите на секретаријатите му помагаат на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, во вршењето на неговите права и должности
кои произлегуваат од Уставот, законите и Деловникот
за работа на Владата.
Работата на секој од секретарите ќе биде уредена со
Правилникот за внатрешна организација на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.
Секретарите на секретаријатите се должни да го
почитуваат и афирмираат принципот на меѓусебна соработка.
Во вршењето на работи од својот делокруг, секој од
секретарите остварува соработка и највисоко ниво на
писмена кореспонденција со Генералниот секретаријат
на Владата на Република Северна Македонија, Службата за општи и заеднички работи и други органи на
државната управа.
Член 3-г
Советниците на претседателот на Владата се распределуваат во еден од секретаријатите, соодветно на
нивниот делокруг на работа, и за својата работа му одговараат на претседателот на Владата.
Член 3-д
Вработените и ангажираните лица во Канцеларијата на претседателот на Владата, содветно на нивниот делокруг на работи и работни задачи ќе извршуваат работи и работни задачи во содветниот
секретаријат”.
Член 2
Во член 5 зборовите “член 3” се заменуваат со зборовите “членовите 3 и 3-а став 1.”
Член 3
Оваа oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 08-1562/1
22 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
3753.
Врз основа на членот 31-a од Законот за културата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98,
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), министерот
за култура донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И
ВРЕДНОСТА НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВО
НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА
Член 1
Со оваа одлука, во зависност од видот на националната установа, статусот на матична установа, бројот на
вработените, потребите на националната установа, сложеноста на работата и дејноста на националната установа, се утврдуваат коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите
во националните установи од областа на културата.
Член 2
Висината на платата на директорите во националните установи од областа на културата, се утврдува во
коефициент од 2,4058 до 5,2154.
Член 3
Коефициентите за платите на директорите во националните установи од областа на културата, се групираат по групи и изнесуваат:
I. Национални установи од прва група
Во оваа група се националните установи кои се централни, односно матични установи по одделни дејности
или установи кои се единствени од својот карактер, установите основани согласно закон заради нивната координирачка функција во однос на останатите установи, установи кои што со својата програмска активност остваруваат врвни културни дострели, потврдени со награди, признанија или позитивна критика и кои даваат значаен придонес во презентација на културата, и тоа:
1. Национална установа „Национална Опера и Балет“ - Скопје: 5,2147
2. Национална установа „Македонски народен театар“ – Скопје: 5,0770
3. Национална установа „Драмски театар“ - Скопје:
4,9673
4. Национална установа Филхармонија на Република Северна Македонија - Скопје: 4,9673
5. Национална установа „Театар Комедија“ Скопје: 4,9673
6. Национална установа „Народен театар“ - Битола:
4,7846
7. Национална установа „Албански театар“ Скопје: 4,7846
8. Национална установа „Турски театар“ - Скопје:
4,7846
9. Национална установа „Театар за деца и младинци“ - Скопје: 4,7846
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10. Национална установа Албански театар за деца и
млади Скопје: 4,7846
11. Национална установа Музеј на македонската
борба за државност и самостојност - Скопје: 4,4799
12. Национална установа Национална и Универзитетска Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје:
4,2679
13. Национална установа Ансамбл за народни игри
и песни „Танец“ - Скопје: 4,1753
14.Национална установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна Македонија“
- Скопје: 4,1753
15. Национална установа „Музеј на Република Северна Македонија“ - Скопје: 4,1753
16. Национална установа „Национален конзерваторски центар“ - Скопје: 4,1753
17. Национална установа „Музеј на современа
уметност“ - Скопје: 4,1753
18. Национална установа „Национална галерија на
Република Северна Македонија“ - Скопје: 4,1753
19. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ – Битола: 4,1753
20. Национална установа Центар за култура „Трајко
Прокопиев“- Куманово: 4,1753
21. Национална установа Центар за култура „Григор Прличев“ – Охрид: 4,1753
22. Национална установа Центар за култура „Марко
Цепенков“ – Прилеп: 4,1753
23. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ - Прилеп: 4,1753
24. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ - Охрид: 4,1753
25. Национална установа Центар за култура „Антон
Панов“ – Струмица: 4,1753
26. Национална установа „Археолошки музеј на Република Северна Македонија“ – Скопје: 4,1753
27. Национална установа Центар за култура „Ацо
Шопов“ – Штип : 4,1753
28. Национална установа „Кинотека на Република
Северна Македонија“ - Скопје: 4,1753
29. Национална установа „Тетовски театар“ - Тетово: 4,1753
30. Национална установа „Гостиварски театар“ Гостивар: 4,1753
31. Национална установа „Охридско лето“ – Охрид:
4,1753
32. Национална установа Центар за култура „Јордан
Хаџи Константинов-Џинот“ – Велес: 4,1753
II. Национални установи од втора група
Во оваа група се националните установи кои се
комплексни и извршуваат надлежности и активности
од повеќе дејности (заводи и музеи или центри за култура и театри), установи кои реализираат меѓународни
програмски содржини само во одреден период од годината, установи со потесна жанровска специфика и определба, установи чии културни дострели се потврдени
со награди признанија и како такви влијаат во презентација на културата и нејзиниот развој, установи кои
остваруваат програмски содржини насочени кон заедниците, и тоа:
1. Национална установа „Природонаучен музеј на
Република Северна Македонија – Скопје: 3,5661
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2. Национална установа за управување со археолошкиот локалитет „СТОБИ“ – Градско: 3,5661
3. Национална установа „Конзерваторски центар“ Скопје: 3,5661
4. Национална установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ – Битола: 3,5661
5. Национална установа „Центар за култура“ - Битола: 3,5661
6. Национална установа Манифестација „Струшки
вечери на поезијата“ - Струга: 3,5661
7. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ - Струмица: 3,5661
8. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ - Штип: 3,5661
9. Национална установа „Спомен куќа на Мајка Тереза“ - Скопје: 3,5661
10. Национална установа Центар за култура „Браќа
Миладиновци“ - Струга: 3,2006
11. Национална установа Филмски центар „Вардар
филм“ - Скопје 3,2006
12. Национална установа Центар за култура „АСНОМ" – Гостивар: 3,2006
13. Национална установа „Спомен куќа на Тодор
Проески“ – Крушево:3,2006
14. Национална установа „Центар за култура“ - Дебар: 3,2006
15. Национална установа „Музеј“ - Гевгелија:
3,2006
16. Национална установа „Музеј“ - Куманово:
3,2006
17. Национална установа „Историски музеј“ - Крушево: 3,2006
18. Национална установа Центар за култура „Кочо
Рацин“ - Кичево: 3,2006
III. Национални установи од трета група
Во оваа група се националните установи кои гравитираат во пограничните региони и кои со своето дејствување се значајни за заштита и остварување на националниот интерес на државата во културата за тие
подрачја, со акцент на преку граничната културна соработка и установи кои со своето пошироко дејствување во соседните општини создаваат услови за порамномерен културен развој, за деметрополизација и за
поддршка на неразвиените општини во кои нема установи од областа на културата, и тоа:
1. Национална установа „Музеј на албанската азбука“ - Битола: 2,9569
2. Национална установа „Конзерваторски центар“ Гостивар: 2,9569
3. Национална установа Центар за култура „Никола
Јонков Вапцаров“ - Делчево: 2,9569
4. Национална установа „Музеј Западна Македонија во НОВ“ - Кичево: 2,9569
5. Национална установа Центар за култура „Бели
Мугри“ - Кочани: 2,9569
6. Национална установа „Центар за култура“ - Крива Паланка: 2,9569
7. Национална установа Центар за култура „Ацо
Ѓорчев“ - Неготино: 2,9569
8. Национална установа Библиотека „Кочо Рацин“ Тетово: 2,9569
9. Национална установа „Музеј на Тетовскиот крај“
- Тетово: 2,9569
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10. Национална установа „Уметничка галерија“ Тетово: 2,9569
11. Национална установа Центар за култура „Иљо
Антески - Смок“ – Тетово 2,9569
12. Национална установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид: 2,9569
13. Национална установа Музеј „Д-р Никола Незлобински“ - Струга: 2,9569
14. Национална установа Универзитетска Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип: 2,9569.
Член 4
Вредноста на коефициентот за пресметување на основната бруто плата на директорите во националните
установи од областа на културата, по групи утврдени
во членот 3 од оваа одлука, изнесува:
1. За првата група на национални установи – 17.100
денари;
2. За втората група на национални установи –
18.500 денари;
3. За третата група на национални установи –
19.050 денари.
Член 5
Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престануваат да важат Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на
платите на директорите во националните установи од
областа на културата бр.55-8178/3 од 28.7.2015 година,
Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување
на коефициентите и вредноста на коефициентот за
пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр.52-7435/1 од
8.6.2018 година, Одлуката за дополнување на Одлуката
за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во
националните установи од областа на културата бр.5213900/1 од 10.12.2018 година, Одлуката за изменување
на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на
директорите во националните установи од областа на
културата бр.53-11017/1 од 2.10.2019 година и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр.53729/1 од 20.1.2020 година.
Член 6
Оваа одлука ќе отпочне да се применува од исплатата на платата за месец октомври 2020 година.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.
Бр. 53-8660/5
9 октомври 2020 година
Скопје

Министер,
Ирена Стефоска, с.р.

24 ноември 2020

Бр. 279 - Стр. 13

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3754.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-118
од 6.11.2020 година на седницата одржана на ден
18.11.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Илчо Лазарески од Скопје издадена со Решение
бр.УП1 08-7 од 10.2.2016 година од Комисијата за хартии од вредност.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Илчо
Лазарески се обновува за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Илчо
Лазарески престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. УП1 08-118
18 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
dhe 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj
kërkesës nr. PA1 08-118 të datës 6.11.2020, në seancën e
mbajtur më datë 18.11.2020, e solli këtë
AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS TË NJË
BROKERI
1. Ripërtrihet leja e punës e një brokeri për personin
Illço Llazareski nga Shkupi e lëshuar me Aktvendim nr.
PA1 08-7, datë 10.2.2016, nga Komisioni i Letrave me
Vlerë.
2. Leja e punës e një brokeri për personin Illço
Llazareski i ripërtrihet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh
nga dita e sjelljes së këtij Aktvendimi.
3. Leja e punës e një brokeri për personin Illço
Llazareski pushon të vlejë edhe para skadimit të afatit të
përcaktuar në nenin 2 të këtij aktvendimi në rastet e
parapara me Ligj.

4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 08-118
18.11.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.
__________

3755.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-119
од 6.11.2020 година на седницата одржана на ден
18.11.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Иван Штериев од Скопје издадена со Решение
бр.УП1 08-6 од 10.2.2016 година од Комисијата за хартии од вредност.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Иван
Штериев се обновува за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Иван
Штериев престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. УП1 08-119
18 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
dhe 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj
kërkesës nr. PA1 08-119 datë 6.11.2020, në seancën e
mbajtur më 18.11.2020, e solli këtë
AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS TË NJË
BROKERI
1. Ripërtërihet leja e punës e një brokeri për personin
Ivan Shteriev nga Shkupi e lëshuar me Aktvendim nr. PA1
08-6, datë 10.2.2016, nga Komisioni i Letrave me Vlerë.
2. Leja e punës e një brokeri për personin Ivan Shteriev
i ripërtërihet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh nga dita e
sjelljes së këtij Aktvendimi.
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3. Leja e punës e një brokeri për personin Ivan Shteriev
pushon të vlejë edhe para skadimit të afatit të përcaktuar në
nenin 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me Ligj.
4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 08-119
18.11.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.
__________

3756.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-120
од 6.11.2020 година на седницата одржана на ден
18.11.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Евита Иванова од Скопје издадена со Решение
бр.УП1 08-9 од 10.2.2016 година од Комисијата за хартии од вредност.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Евита
Иванова се обновува за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Евита
Иванова престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. УП1 08-120
18 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
dhe 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj
kërkesës nr. PA1 08-120 datë 6.11.2020, në seancën e
mbajtur më datë 18.11.2020 e solli këtë
AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS TË NJË
BROKERI
1. Ripërtërihet leja e punës e një brokeri për personin
Evita Ivanova nga Shkupi e lëshuar me Aktvendim nr. PA1
08-9, datë 10.2.2016, nga Komisioni i Letrave me Vlerë.

2. Leja e punës e një brokeri për personin Evita
Ivanova i ripërtrihet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh
nga dita e sjelljes së këtij Aktvendimi.
3. Leja e punës e një brokeri për personin Evita
Ivanova pushon të vlejë edhe para skadimit të afatit të
përcaktuar në nenin 2 të këtij aktvendimi në rastet e
parapara me Ligj.
4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 08-120
18.11.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.
__________

3757.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-121
од 6.11.2020 година на седницата одржана на ден
18.11.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Борис Волкан од Скопје издадена со Решение
бр.УП1 08-8 од 10.2.2016 година од Комисијата за хартии од вредност.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Борис
Волкан се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Борис
Волкан престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. УП1 08-121
18 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
dhe 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut duke vepruar ndaj
kërkesës nr. PA1 08-121 datë 6.11.2020, në seancën e
mbajtur më 18.11.2020 e solli këtë
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AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS TË NJË
BROKERI

AKTVENDIM
PËR DHËNIE TË LEJES SË PUNËS NJË
KËSHILLTARI INVESTUES

1. Ripërtërihet leja e punës e një brokeri për personin
Boris Vollkan nga Shkupi e lëshuar me Aktvendim nr. PA1
08-8, datë 10.02.2016, nga Komisioni i Letrave me Vlerë.
2. Leja e punës e një brokeri për personin Boris
Vollkan i ripërtërihet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh
nga dita e sjelljes së këtij Aktvendimi.
3. Leja e punës e një brokeri për personin Boris
Vollkan pushon të vlejë edhe para skadimit të afatit të
përcaktuar në nenin 2 të këtij aktvendimi në rastet e
parapara me Ligj.
4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

1. I jepet leja e punës si këshilltar investues personit
Milenko Gjoshevski nga Shkupi.
2. Leja e punës si këshilltar investues, personit Milenko
Gjoshevski i jepet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh nga
dita e lëshimit.
3. Leja e punës si këshilltar investues e personit
Milenko Gjoshevski, pushon të vlejë edhe para skadimit të
afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij aktvendimi në rastet
e parashikuara me Ligj.
4. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 08-121
18.11.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.
__________

3758.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014 , 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018
и 31/2020) постапувајќи по барањето бр.УП1 08-122 од
06.11.2020 година, Комисијата за хартии од вредност
на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 18.11.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Миленко Ѓошевски од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Миленко Ѓошевски се дава за период од
5 (пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Миленко Ѓошевски престанува да важи
и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во Службен весник на
Република Северна Македонија.
Бр. УП1 08-122
18 ноември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 151 të Ligjit të Letrave me Vlerë
(“Gazeta Zyrtare” nr. 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 dhe 31/2020) duke vepruar ndaj
kërkesës nr.PA1 08-122 datë 06.11.2020, Komisioni i Letrave
me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e
mbajtur më datë 18.11.2020 e solli këtë

Numër PA1 08-122
18.11.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.
__________

3759.
Врз основа на член 134 став 3 од Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на РМ”
бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015,
23/2016 и Службен весник на РСМ бр 31/2020), како и
член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр 31/2020) Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18.11.2020 година, утврди
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СОДРЖИНА, ФОРМА И РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА
НА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА1
Член 1
Со Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува содржината,
формата и роковите за доставување на извештаите за
работењето од страна на инвестициските фондови,
друштвата за управување со инвестициски фондови и
депозитарната банка.


Пречистениот текст на Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка ги опфаќа: Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на
извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови,
друштвата за управување и депозитарната банка („Сл. весник на
РМ“ бр.195/2014) и Правилникот за измени и дополнување на
Правилникот за задолжителната содржина, форма и рокови за
доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка („Сл. весник на РСМ“ бр. 261/2020)
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Член 2
(1) Извештаите за работењето на инвестициските
фондови, друштвата за управување со инвестициски
фондови (во понатамошниот текст: Друштво) и депозитарната банка кои се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комиси-

I. Типови на известувања, содржина и периоди на
известувања кои се поднесуваат од страна на друштвата за управување со фондови, инвестициските
фондови и депозитарните банки.
1. Дневни известувања за инвестициските фондови

извештаи за своето работење согласно одредбите од

Член 5
(Извештаи за НАВ)
(1) Друштвото првиот работен ден по последниот
ден од пресметковниот период одреден за пресметување на нето вредноста на имотот на инвестициски фонд
и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел
или по акции во инвестицискиот фонд (во понатамошниот текст: НАВ) до Комисијата доставува извештај за
вредноста на фондот, нето вредноста на фондот, вредноста на уделот на денот на пресметката како и извештај за бројот на удели (акции) издадени до денот на
вреднување.
(2) Вреднувањето на инвестицискиот фонд се врши
согласно со Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски
фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот
по удел или по акции во инвестицискиот фонд.
(3) Рокот за известување за нето вредноста на имотот на фондот истекува во 23:59:59 часот на првиот работен ден по последниот ден од пресметковниот период одреден за пресметување на нето вредноста на имотот на инвестициски фонд и за пресметување на нето
вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд.
(4) Известувањето за НАВ друштвата го доставуваат за секој фонд согласно упатството дадено во Анекс 1
од овој Правилник.
(5) Внесените податоци во системот треба да бидат
потврдени од страна на депозитарна банка пред истите
да бидат доставени до Комисијата.
(6) Доколку депозитарната банка одбие да ги потврди податоците за вреднувањето на инвестицискиот
фонд, истата е должна да достави извештај за неправилност од член 13 од овој Правилник по одобрување
на дневниот извештај за вреднување.

Анекс 1 и извештајот од Анекс 3 односно сумарни по-

Член 6

јата), се финансиските извештаи согласно член 114 и
член 115 од Законот за инвестициски фондови и други
извештаи кои се однесуваат на работењето на инвестициските фондови, друштвата за управување со фондови и депозитарната банка.
(2) Со овој Правилник се регулира и доставувањето
на не-финансиските извештаи (известувања) кои инвестициските фондови, друштвата и депозитарната банка
ги доставуваат до Комисијата согласно Законот за инвестициски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон.
Член 3
Содржината и формата на финансиските извештаи
на инвестициските фондови се пропишува со Законот
за инвестициски фондови, Правилникот за сметковниот план, содржината на одделните сметки во сметковниот план на отворените фондови, како и формата и
содржината на финансиските извештаи на отворените
фондови и со овој Правилник.
Член 4
(1) Друштво кое има регистрирано подружница во
Република Македонија и продава удели на странски
инвестициски фондови согласно Законот за инвестициски фондови е должно до Комисијата да доставува

датоци за нето уплати и исплати направени од правни
и физички лица од Република Македонија за претходниот месец согласно со последниот датум на вреднување на претходниот месец.
(2) Одредбите од овој Правилник во целост се применуваат на друштвото за управување кое има основано подружница надвор од Република Македонија односно продава/издава удели/акции на инвестициски
фондови надвор од Република Македонија.

(Известувањa за трансакциите и структурата на
вложувањата)
(1) Друштвото за секој инвестициски фонд со кој
управува е должно најдоцна до десетиот ден од месецот да достави Состојба на инвестицискиот фонд за
претходниот месец и Извештај за трансакциите на инвестицискиот фонд, заклучно со последниот ден на
вреднување на инвестицискиот фонд за претходниот
месец, во согласност со Упатството за пополнување на
Матрица за Состојба и Матрица за Трансакции утврдени во Анекс 2.
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(2) Друштвото е должно за секој инвестициски
фонд со кој тоа управува најдоцна до десетиот ден од
месецот да поднесе извештај за бројот на иматели на
удели (акции) во инвестицискиот фонд како и извештај
за бруто приливите и одливите согласно Упатството за
поднесување извештај за имателите на удели (акции)
од Анекс 2.

дишниот извештај се изработува за период од почетокот на годината заклучно со последниот ден од периодот за кој се однесува извештајот.

Член 7
(Останати месечни известувања)
(1) Друштво поднесува месечен извештај за бројот
на имателите на удели/акции согласно образецот од
Анекс 3 најдоцна до десетиот ден во месецот и истиот
се однесува за претходниот месец.
(2) Друштвото е должно до Комисијата да достави
почетна состојба за бројот на издадени и повлечени
удели за секој инвестициски фонд со кој управува од
неговото основање заклучно со 31.12.2014 година.
(3) Друштво поднесува месечен извештај за начинот на одржување на средствата на минималната основна главнина согласно образецот од Анекс 4 најдоцна до десетиот ден во месецот и истиот се однесува за
претходниот месец.
(4) Друштвото поднесува месечен извештај за
структурата на имотот под управување на портфолио
за индивидуални клиенти до десетиот ден во месецот и
истиот се однесува за претходниот месец, согласно со
образецот наведен во Анекс 10.

Член 9
(Не-финансиски известувања)
(1) Друштвото ја известува Комисијата за сите
околности поврзани со работата на друштвото и инвестициските фондови со кои тоа управува во рок од десет
работни дена за една од долунаведените околности односно активности:
1. Промена на податоци за друштвото кои се внесени
во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и тековна состојба од Централниот регистар;
2. Документи од одржано Собрание на акционери на
друштвото: дневен ред, записник во прилог со сите донесени одлуки на Собраниетo;
3. Записник од состанок на Надзорниот одбор, односно Одборот на директори на друштвото кој ќе ги
содржи сите донесени одлуки и прилози;
4. Документи од одржано Собрание на затворениот
фонд односно надзорен одбор на затворениот фонд кое
ќе содржи дневен ред на состанокот, записник и сите
донесени одлуки;
5. Промена или информација за раскинување на договорот кој затворениот фонд, го има склучено друштвото при што потребно е да се поднесе важечкиот договор или неговото дополнување;
6. Промена или раскинување на договорот со овластени учесници на пазарот на капитал (брокерски куќи)
со кои друштвото има склучено договор за купување
или продавање на хартии од вредност или други финансиски инструменти за сметка на инвестицискиот
фонд во Република Македонија и во странство со поднесување на новиот релевантен договор или измените
и дополнувањата на веќе постоечкиот договор;
7. Промена или раскинување на договорот со назначениот внатрешен ревизор со поднесување на новиот
релевантен договор или измените и дополнувањата на
веќе постоечкиот договор;
8. Извештај од извршена внатрешна ревизија;
9. Резултати и извештај од извршениот стрес тест
на портфолиото на инвестициските фондови;
10. Информација за пресметаниот принос по удел и
стандардната девијација за секој инвестициски фонд;
11. Известување за промена на било кој интерен акт
на друштвото заедно со актот које е променет, како и
причини поради кои е направена измена на интерниот
акт;

Член 8
(Квартални, Полугодишни и Годишни извештаи)
(1) Друштвото до Комисијата доставува квартални
извештаи за работењето на секој отворен инвестициски
фонд со кој управува за првиот и третиот квартал најдоцна до 15 Април (за првиот квартал) и 15 Октомври
(за третиот квартал) во согласност со обрасците наведени во Анекс 5. Кварталните извештаи се изработуваат за
период од почетокот на годината заклучно со последниот ден од кварталот за кој се однесува извештајот.
(2) Друштвото до Комисијата доставува полугодишен и годишен извештај за работењето на секој отворен инвестициски фонд со кој управува најдоцна до 1
Септември (за полугодишните извештаи) и 1 Март (за
годишниот извештај) во согласност со обрасците наведени во Анекс 6. Полугодишниот и Годишниот извештај се изработува за период од почетокот на годината
заклучно со последниот ден од периодот за кој се однесува извештајот.
(3) Друштвото до Комисијата доставува полугодишен и годишен извештај за работењето на друштвото
најдоцна до 1 Септември (за полугодишните извештаи)
и 1 Март (за годишниот извештај) во согласност со обрасците наведени во Анекс 7. Полугодишниот и Го-

II. Не-финансиски известувања кои се поднесуваат
од страна на Друштвото и инвестицискиот фонд со
кој тоа управува
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12.Известување согласно Правилникот за методологијата за пресметување на ризиците од вложувањата
во финансиски деривативни инструменти;
13. Известување за донесена одлука за склучување
или раскинување на договор за пренос на активности
на трети лица на согласно Правилникот за начинот, постапката, и видот на активности кои може друштвото
за управување со инвестициски фондови да ги пренесе
на трети лица;
14. Измени во договорот кој друштвото го има
склучено со депозитарната банка со поднесување на
новиот договор, како и објаснување за причината поради која настанале измените;
15. Пресметка за висината на минималната основна
главнина на годишно ниво согласно Законот за инвестициски фондови;
16. Ревидирани финансиски извештаи за друштвото
и инвестициските фондови со кои тоа управува;
17. Извештај на органот на управување со образложение за постигнатиот деловен резултат на инвестицискиот фонд, промена во портфолиото и планираната
стратегија на вложувања во наредниот период.
(2) Не-финансиските извештаи се доставуваат потпишани и скенирани во PDF или word формат преку
софтверската апликација за инвестициски фондови.
Член 10
(Поднесување барање за одобрување на рекламен
материјал)
(1) Друштвото поднесува барање за одобрување на
рекламен материјал согласно член 55 од Законот за инвестициски фондови по електронски пат преку софтверската апликација.
(2) Рекламниот материјал кој ќе биде предмет на
одобрување од страна на Комисијата треба да биде
прикачен како дел од барањето за одобрување на рекламниот материјал во вид на Word или PDF документ.
Член 11
(Известување за грешка)
(1) Кога при пресметување на нето вредноста на
имотот на инвестицискиот фонд е откриена грешка,
друштвото во најкус можен рок по откривање на грешката е должно да достави извештај до Комисијата за
направена грешка во пресметката на нето вредноста на
имотот.
(2) Извештајот од претходниот став треба да ги содржи следниве елементи:
1. Дата на креирање на извештајот и датум на кој е
утврдена грешката;
2. Информации за точност, односно неточност на
нето вредноста на имотот;
3. Причината за грешката;
4. Датум на престанок или очекуван датум на престанок на грешката, како и опис на планираните активности за нејзино елиминирање;
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5. Проценка на износите на средства кои ќе треба да бидат вратени на инвеститорите поради направената грешка
во пресметката на нето вредноста на имотот на фондот;
6. Опис на мeрките кои ќе бидат преземени со цел
да не се повтори истата грешка.
III. Известувања кои треба да ги доставуваат депозитарните банки на инвестициските фондови
Член 12
(Видови извештаи кои ги поднесуваат
депозитарните банки)
(1) Депозитарната банка до Комисијата поднесува
извештај за:
1. Неправилности во работењето на инвестицискиот
фонд со кој депозитарната банка има склучено договор
за вршење на услуги согласно Законот за инвестициски
фондови.
2. Известување за вложувања на инвестицискиот
фонд во инструменти издадени од поврзани лица и новоиздадени хартии од вредност.
Член 13
(Известување за неправилност во работењето на
инвестицискиот фонд)
(1) Депозитарната банка поднесува извештај до Комисијата со детали за неправилностите кои произлегуваат од активностите на инвестицискиот фонд кои би
можело да претставуваат повреда на одредбите од статутот и проспектот на инвестицискиот фонд или на одредбите на Законот за инвестициски фондови како и на
општи акти и договорот кој инвестицискиот фонд
(друштвото) го склучил со депозитарната банка.
(2) Во случај кога депозитарната банка при извршувањето на услуги за поединечен фонд увиди неправилност, поднесува извештај до Комисијата во рок од три
работни дена од денот кога е констатирана неправилноста.
(3) Депозитарната банка го поднесува извештајот
од ставот 1 до Комисијата во согласност со Упатствата
наведени во Анекс 8 во електронска форма преку софтверот за известување на Комисијата.
Член 14
(Известување за трансакции кои се предмет на
инвестиции)
(1) Депозитарната банка поднесува извештај до Комисијата со информации за следните трансакции:
1. Вложувања на инвестицискиот фонд во парични
депозити во депозитарната банка на инвестицискиот
фонд или лице кое е поврзано со друштвото или инвестицискиот фонд;
2. Вложување во новоиздадени хартии од вредност
во процесот на нивна иницијална јавна понуда односно
во процесот на јавна понуда на хартии од вредност;
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3. Инструменти на пазарот на пари издадени од
страна на депозитарната банка или од лице поврзано со
друштвото или инвестицискиот фонд;
(2) Доколку некој инвестициски фонд има реализирано некоја од трансакциите наведени во став 1, тогаш
депозитарната банка во рок не подолг од пет работни
дена по истекот на месецот, поднесува месечен извештај до Комисијата за трансакциите од став 1 согласно
упатствата од Анекс 9.
IV. Известување на барање на Комисијата
Член 15
Доколку Комисијата побара податоци или пак дополнителни извештаи од друштвото или депозитарната
банка поврзани со работењето на инвестициските фондови, депозитарната банка или пак друштвото, истите
се должни да ги достават бараните податоци до Комисијата во рок не подолг од пет работни дена од приемот на барањето.
V. Начин на известување
Член 16
(Известување до Комисијата)
(1) Секое друштво кое има регистрирано подружница и продава удели во Република Македонија е должно
да објавува податоци согласно член 4 од овој Правилник.
(2) Доколку во веќе доставените податоци односно
извештаи до Комисијата има потреба од било какви корекции, друштвата, депозитарните банки и подружниците на странски друштва се должни исправките односно корегираните извештаи да ги достават веднаш по
увидување на грешката, но не подолго од временскиот
рок определен од Комисијата.
(3) Во случај на неуспешна достава или нефункционирање на електронскиот систем за известување (софтверската апликација) друштвата, односно депозитарните банки се должни веднаш да го пријават проблемот
до Комисијата.
(4) Доколку во рокот за поднесување на било кој од
извештаите наведени во овој Правилник софтверската
апликација за известување на инвестициските фондови
не почне да функционира тогаш друштвата и депозитарните банки се должни да ги достават извештаите во
пропишаната форма на е-меил адресата на Комисијата
izvestai@sec.gov.mk
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(5) Веднаш откако врската со апликацијата ќе биде
повторно воспоставена, друштвата и депозитарните
банки се должни да ги поднесат сите извештаи преку
истата.
(6) Сите извештаи кои ќе бидат доставени преку
софтверската апликација до Комисијата треба да
бидат потпишани со квалификуван дигитален сертифакт.
Член 17
(Известување за потребите на НБРМ)
(1) Друштвото за секој отворен инвестициски
фонд со кој управува е должно до Комисијата да
доставува извештаи за потребите на Народна Банка
на Република Македонија (во понатамошниот
текст: НБРМ)
(2) Извештаите од став 1 се изработуваат согласно
следниве акти донесени од страна на НБРМ: Одлуката
за начинот, формата и роковите за доставување статистички податоци и информации за средствата и обврските на останатите финансиски институции, Одлуката за начинот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти и Упатството за начинот и постапката за известување и состојбата и промените на
вложувањето на резидентите во хартии од вредност на
странските финансиски пазари.
(3) Друштвото е должно до Комисијата да испраќа
точни, навремени и целосни извештаи согласно Одлуките и Упатствата на Народна Банка на Република Македонија.
(4) Друштвото за управување е должно да ги достави извештаите од став 1 на овој член најдоцна пет дена пред истекот на крајниот рок даден од страна на
НБРМ.
(5) За точноста и роковите за доставување на извештаите од став 1 секое друштво одговара пред Комисијата согласно Законот за инвестициски фондови и
овој Правилник.
VI. Преодни и завршни одредби
Член 18
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-759/1
18 ноември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
3760.
Врз основа на член 29 од Законот за меѓуопштинска
соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14
и 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) Одлуката за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка на Советот на Општина Ранковце
бр.09-898/6 од 31.7.2020 година, Одлуката за прифаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска
соработка на Советот на Општина Куманово бр.095180/22 од 26.8.2020 година, Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Ранковце на Советот на Општина Куманово бр.09-6669/16 од 28.10.2020 година, Градоначалникот на Општина Куманово, Максим Димитриевски и Градоначалникот на Општина Ранковце, Ивица
Тошевски, склучија
ДОГОВОР
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА
СОРАБОТКА МЕЃУ ОПШТИНА КУМАНОВО И
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Предмет на овoј Договор е вршење на определени
работи од страна на Општина Куманово во рамки на
спроведување инспекциски надзор од областа на Законот за градење, Законот за комунални дејности и Законот за превоз во патниот сообраќај во полза на Општина Ранковце за поуспешно, поефикасно и поекономично вршење на надлежност на единиците на локална самоуправа (општините) од областа на градежната, комуналната и сообраќајната инспекција.
Вршењето на определени работи од надлежност на
општините од страна на Општина Куманово за сметка
на Општина Ранковце од областа на градежната, комуналната и сообраќајната инспекција, ќе се извршува
на следниот начин:
Обврски на Општина Куманово
- Општина Куманово, по доставено барање од Општина Ранковце за вршење на инспекциски надзор од
областа на градежната, комуналната и сообраќајната
инспекција врз основа на инцијатива согласно Законот
за инспекциски надзор, се обврзува да одреди соодветен инспектор кој ќе постапува по инцијативата.
- Општина Куманово има обврска да доставува извештај за работата на инспекторите во Општина Ранковце, кој треба да содржи точен број на денови во кои
инспекторите работеле за сметка на Општина Ранковце, со пресметана дневница за секој ден за секој
инспектор, најдоцна до 23ти во месецот.
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Обврски на Општина Ранковце
-Општина Ранковце, веднаш по добивање на иницијатива за вршење на инспекциски надзор, должна е истата да ја достави до Општина Куманово.
-Општина Ранковце се обврзува да обезбеди превоз
на инспекторот од Oпштина Куманово до Општина
Ранковце, до седиштето на општината или до конкретното место каде треба да се врши инспекцики надзор и
назад.
-Општина Ранковце е должна по доставениот извештај од страна на Општина Куманово да изврши уплата на средствата за пресметани дневници на инспекторите во рок од 5 дена.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 3
Овој договор се склучува за време од 2 (две) години, а двете договорни страни, се должни еднаш годишно, да ги известат Советите на општините, за резултатите и финансиските импликации од функционирањето на оваа соработката.
Член 4
Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор, за прашања кои не се предвидени со овој Договор,
а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.
Член 5
За евентуалното непочитување на одредбите од
овој Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено, со меѓусебно договарање, во духот
на добрите деловни обичаи.
Во спротивно за споровите што ќе произлезат од
непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен
е Основниот суд во Куманово.
Член 6
Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, по три за секоја договорна страна.
Договорот ќе биде објавен со „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Член 7
Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од
двете договорни страни.
Општина Куманово
Градоначалник,
Максим Димитриевски, с.р.

Општина Ранковце
Градоначалник,
Ивица Тошевски, с.р.
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ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
3761.
Врз основа на член 35 став 1 од Законот за иновациска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18), Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој на седница одржана на ден 9.11.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕДВРЕМЕНО РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ
Член 1
Согласно Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање претходна согласност на
Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој бр. 20-10500/1 од 9.11.2020 година, Управниот
одбор на седницата одржана на 9.11.2020 година од функцијата директор, на негово барање, го разреши Јован
Деспотовски.
Член 2
Функцијата директор и работниот однос, на лицето од член 1 од ова решение, му престанува заклучно со
9.11.2020 година.
Член 3
Оваа решение влегува во сила на денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02 – 2209/4
9 ноември 2020 година
Скопје

Фонд за иновации и технолошки развој
Управен одбор
Претседател,
Моника Јованова, с.р.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
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