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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

- Решение бр. 22.6-48318/1 од 11.6.2020 година со
кое Деан Цветановски се распоредува на работно место
помлад полицаец во Единица за интервентна полиција
во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Ми-

2405.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03,

нистерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-48320/1 од 11.6.2020 година со
кое Горан Андевски се распоредува на работно место
помлад полицаец во Единица за интервентна nолиција

55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 28 јули 2020 година, донесе

во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-48316/1 од 11.6.2020 година со
кое Басри Идризи се распоредува на работно место
помлад полицаец во Единица за интервентна полиција
во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Ми-

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО, РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО, НАРЕДБИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ И ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА
МЕРКА

нистерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-48312/1 од 11.6.2020 година со
кое Бошко Николов се распоредува на работно место
самостоен полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при
Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-48208/1 од 11.6.2020 година со
кое Милан Пачемски се распоредува на работно место

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за

самостоен полицаец во Единица за интервентна поли-

распоредување на работно место, решението за имену-

ција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при

вање на работно место, наредби за извршување работи

Министерството за внатрешни работи.

и задачи и решение за изрекување на дисциплинска

- Решение бр. 22.6-48201/1 од 11.6.2020 година со

мерка донесени од министерот за внатрешни работи и

кое Милјаим Ајдини се распоредува на работно место

тоа:

помлад полицаец во Единица за интервентна полиција

- Решение бр. 22.6-48198/1 од 11.6.2020 година со
кое Зоран Атанасовски се распоредува на работно мес-

во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

то самостоен оперативен работник за потраги и исчез-

- Решение бр. 22.6-48205/1 од 11.6.2020 година со

нати лица во Одделение за криминалистички работи

кое Ивица Петрушевски се распоредува на работно

Карпош во Единица за внатрешни работи Карпош во

место помлад полицаец во Единица за интервентна по-

СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Минис-

лиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност

терството за внатрешни работи.

при Министерството за внатрешни работи.
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- Решение бр. 22.6-48207/l од 11.6.2020 година со

- Решение 6р.13.3-60044/1 од 24.7.2020 година со

кое Игор Зивчевиќ се распоредува на работно место са-

кое Александар Иванов се распоредува на работно мес-

мостоен полицаец во Единица за интервентна полиција

то референт за управни работи во Одделение за управ-

во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-48194/1 од 11.6.2020 година со
кое Игор Ристовски се распоредува на работно место
виш полицаец во Единица за интервентна полиција во
СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-51001/1 од 22.6.2020 година со

ни работи Скопје во СУНР во Оддел за граѓански работи при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр.13.3-59969/1 од 24.7.2020 година со
кое Адријана Сапунџиева- Кокарева се распоредува на
работно место самостоен референт за одржување на
објекти и инсталации во Одделение за имот, одржување и изградба во Сектор за од општа надлежност во
Оддел за општи и заеднички работи при Министерството за внатрешни работи.

кое Богдан Ивчевски се распоредува на работно место

- Наредба бр. 22.6-59348/1 од 22.7.2020 година со

виш инспектор за компјутерски криминал и дигитални

која Џабир Чајани се задолжува да извршува работи и

докази во Отсек за компјутерски криминал во Одделе-

задачи од работно место виш оперативен работник за

ние за криминалистичка полиција во СВР Велес во Би-

потраги и исчезнати лица во ОКР Чаир во ЕВР Чаир во

рото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-50999/1 од 22.6.2020 година со
кое Александар Најдов се распоредува на работно место помлад инспектор за НТ со дрога и оружје во Отсек
за НТ со дрога и оружје во Одделение за криминалистичка полиција во СВР Велес.

СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Наредба бр. 22.6-59316/1 од 22.7.2020 година со
која Аднан Синани се задолжува да извршува работи и
задачи од работно место виш оперативен работник за
потраги и исчезнати лица во ОКР Чаир во ЕВР Чаир во
СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр.22.6-60042/1 од 24.7.2020 година со

- Наредба бр. 22.6-58656/1 од 17.7.2020 година со

кое Владимир Велковски се распоредува на работно

која Беназире Весели се задолжува да извршува работи

место самостоен инспектор за компјутерски криминал

и задачи од работно место полицаец во ПС ОН Гости-

и дигитални докази во Отсек за компјутерски крими-

вар во ОВР Гостивар во СВР Тетово во Бирото за јавна

нал во ОКП во СВР Велес во Бирото за јавна безбед-

безбедност при Министерството за внатрешни работи.

ност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр.13.3-51096/1 од 22.6.2020 година со
кое Гоце Јанкулоски се именува на работно место началник на СВР Тетово во Бирото за јавна безбедност
при Министерството за внатрешни работи.

- Наредба бр. 13.3.1- 57847/1 од 15.7.2020 година
со која Дончо Србиноски се задолжува да извршува работи и задачи од работно место главен инспектор деташиран работник за криминалистички истраги и професионално работење во Одделение за деташирани работници за криминалистички истраги и професионално ра-
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ботење, Сектор за криминалистичко оперативни рабо-

ПРАВИЛНИК

ти во Оддел за внатрешна контрола и криминалистич-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ки истраги и професионални стандарди во Министер-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНAТA НA
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА

ството за внатрешни работи.
- Решение бр.13.3.1-60040/1 од 24.7.2020 година со

ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

кое на Зоран Ѓорѓевски на работно место државен соЧлен 1

ветник за полициски и криминалистички работи во кабинет на министерот му се изрекува парична казна во
износ од 15% од последната исплатена месечна нето
плата на работникот во траење од 6 месеци, а останува
во сила Решението бр.13.3.1-59604/1 од 23.7.2020 година со кое Зоран Ѓорѓевски се отстранува од работното
место и од Министерството за внатрешни работи.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 6/2007,
бр.88/2007, бр. 4/2012, бр. 84/2014, бр. 28/2016, бр.
182/2016, бр. 192/2019 и бр. 236/2019), во член 4 став
(2) зборовите „заклучок со кој“ се заменуваат со зборовите „решение со кое“.

вањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 2
Образецот Б-ПП Барање за одобрување на приватна
понуда на хартии од вредност, кој е прилог на Правил-

Бр. 44-7375/1

Претседател на Владата

28 јули 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

никот, се заменува со нов Образец Б-ПП Барање за
одобрување на приватна понуда на хартии од вредност,
прилог на овој Правилник.

Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.

МАКЕДОНИЈА

Член 4

2406.
Врз основа на член 27 став (9) и член 190 од Зако-

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-

вање во „Службен весник на Република Северна Маке-

лика Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13,

188/13,

43/2014,

бр.15/2015,

бр.154/2015,

бр.192/2015, бр.23/2016, бр.83/2018 и 31/2020 ), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија на седницата одржана на ден 24.7.2020 година донесе

донија“.

Број 01-375/3

Комисија за хартии од вредност

24 јули 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

28 јули 2020
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Бр. 194 - Стр. 15

2407.
Врз основа на член 27 став (5) и (9) и член 190 став
(1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник
на Република Македонија“ број 95/2005, бр.25/2007,
бр.7/2008, бр.57/2010, бр.135/2011, бр.13/2013, бр.188/2013,
бр.43/2014, бр.15/2015, бр.154/2015, бр.192/2015,
бр.23/2016, бр.83/2018 и бр.31/2020), Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија
на седницата одржана на ден 24.7.2020 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА

друштвото во влог во друштвото и сл.) без уплата на
парични средства, во прилог кон известувањето од
член 2, до Комисијата за хартии од вредност се доставува доказ дека зголемувањето на основната главнина е
пријавено за запишување во трговскиот регистар.“.
Член 3
Во член 6 став (1) алинеја 10 по зборовите „хартиите од вредност„ се става запирка и се додаваат зборовите: „во случај приватната понуда да се реализира со
парични уплати за хартиите од вредност“.
Член 4

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЗАПИШАНИ И ПЛАТЕНИ
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД ПРИВАТНА ПОНУДА И НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

хартии од вредност од приватна понуда, во првата ре-

НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ченица зборовите „/продажба на сопствени акции“ се

Во Прилог 1: Известување за запишани и платени

бришат.
Член 1

Во четвртиот пасус по зборовите „Хартиите од

(1) Во Правилникот за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност
од приватна понуда и на известувањето за реализација

вредност“ се додаваат зборовите „се пријавени за упис

на приватна понуда на хартии од вредност (Службен
весник на РМ бр.110/2006 и бр.84/2014), во член 2 по
ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

Член 5

„(2) Во случај на приватна понуда на хартии од
вредност која се реализира на посебен начин (зголемување на основната главнина од средства на друштвото,
трансформација на заем даден од единствениот акционер на друштвото во влог во друштвото и сл.) без уплата на парични средства, известувањето за запишани и
платени хартии од вредност се доставува во моментот
на поднесување на барањето за запишување на зголе-

во трговскиот регистар на ден __________ година/“.

Во Прилог 2 Образец И-ПП: Известување за реализација на приватна понуда на хартии од вредност, во
полето „Временски период (датуми) на примени уплати за емисијата на хартии од вредност“ се додава запирка и следниот текст „во случај на парични уплати
за хартиите од вредност“.
Член 6
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

мувањето на основната главнина на друштвото во трговскиот регистар.“
(2) Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4)

кот за формата и содржината на известувањето за запи-

и (5).
(3) Во член 2 став (2), кој сега станува став (3), по
зборовите „од став 1“ се додаваат зборовите „и став 2“,

нуда на хартии од вредност.

а во став (3), кој сега станува став (4) зборовите „став 1
и 2“ се заменуваат со зборовите „став 1, 2 и 3“.

шани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна по-

Член 7
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 2
Во член 4 се додава уште една реченица која гласи:
„ Во случај на приватна понуда на хартии од вредност
која се реализира на посебен начин (зголемување на
основната главнина од средства на друштвото, трансформација на заем даден од единствениот акционер на

Број 01-376/3

Комисија за хартии од вредност

24 јули 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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