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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

- национални стандарди за извршување на санкциите;
- основи на уставно право, управно право и кривич-

3229.
Врз основа на член 76 став (5) од Законот за из-

но право;

вршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда донесе

гија и психологија.

- основи на криминологија, пенологија, виктимолоВежбите се организираат како студија на случај низ
кои се резимира наученото во текот на теоретскиот дел

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНА-

од наставата.

ТА РАБОТА, СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОБУКА, МЕНТОРИРАЊЕТО, ПОЛАГАЊЕТО

обука од страна на Управата за извршување на санкци-

НА ПИСМЕНИОТ ТЕСТ И НЕГОВОТО БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИПАДНИЦИ НА
ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА

дидатот е на пробна работа, за кандидатите кои го по-

Член 1
Co овој правилник се пропишува начинот на спро-

Практичниот дел од основната обука се спроведува

По завршување на теоретскиот дел од основната
ите се известува директорот на установата во која кансетувале теоретскиот дел од основната обука.
Член 5
под насоки и упатства на менторите првенствено во ус-

ведување на пробната работа, спроведувањето на основната обука, менторирањето, полагањето на писмениот тест и неговото бодирање на кандидатите за при-

тановите, но може да се спроведува и во Центарот за

падници на затворската полиција (во натамошниот
текст: кандидатите) во казнено-поправните и воспитнопоправните установи (во натамошниот текст: устано-

Министерството за одбрана.

вите).

обврски кои се утврдени во планот за спроведување на

тренинг и едукација при Управата за извршување на
санкциите, Министерството за внатрешни работи и
Во рамки на практичниот дел од основната обука
лицето кое се менторира ги спроведува сите работни
практичната обука под надзор на менторот.

Член 2
Кандидатот со вработувањето започнува со пробната работа која се спроведува преку основна обука и работа со ментор.
Член 3
Основната обука се состои од теоретски дел, вежби
и практичен дел.
Со основната обука кандидатот се оспособува за самостојно извршување на работните задачи од работното место.
Кандидатот на пробна работа се упатува на основна
обука за припадник на затворска полиција, која започнува со теоретски дел кој се спроведува во Центарот за
тренинг и едукација.
Теоретскиот дел и вежбите од основната обука траат еден месец.
Член 4
Теоретскиот дел од основната обука опфаќа:
- меѓународни инструменти и стандарди за човекови права и извршување на санкции;

Практичниот дел од основната обука започнува по
завршување на теоретската настава и трае три месеци.
Член 6
Практичниот дел од основната обука се спроведува
преку:
- стекнување на знаења за затворскиот систем и
нивната улога и мисија како затворски персонал;
- стекнување знаења за концептите на динамичка,
статичка и процедурална безбедност;
- стекнување на знаења и вештини за опремата и начинот на носење и употреба на огненото оружје со кое
ракуваат припадниците на затворската полиција;
- стекнување знаења за употреба на средства за присилба и ограничувања во однос на воспоставените
принципи за човековите права, согласно закон и меѓународните договори ратификувани согласно Уставот
на Република Северна Македонија;
- стекнување знаења за воспоставување рамнотежа
меѓу потребите за обезбедување на установата и дисциплината во истата, истовремено обезбедувајќи затворски услови кои не го повредуваат човековото достоинство;
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- стекнување знаења и вештини за управување со
ризик и справување со конфликти и кризи;
- стекнување основни знаења за давање прва помош
и давање помош за пристап кон здравствена заштита;
- запознавање со постапки за спречување на самоповредување и самоубиства;
- стекнување вештини за постапување со специфични категории на лица вклучително и жени, деца и
странски државјани;

Член 9
Кандидатот полага писмен тест по завршувањето
на пробната работа.
Писмениот тест содржи прашања од областите кои
се дел од теоретскиот и практичниот дел на основната
обука.
Писмениот тест е составен од прашања со избор на
еден од повеќе понудени одговори.
Писмениот тест е составен од вкупно 30 прашања и

- стекнување вештини за практична примена на
етичките правила и анти-дискриминаторските принципи за постапување во работата;
- стекнување знаења за компјутерски вештини и
вештини за користење на комуникациски технологии;

тоа 20 прашања од теоретскиот дел од основната обука
и 10 прашања од практичниот дел од основната обука.
Прашањата од теоретскиот дел се бодуваат по 1
бод, а прашањата од практичниот дел се бодуваат по 8
бода.

- стекнување основни знаења за препознавање на

Вкупниот број на бодови од писмениот тест изнесу-

опојни дроги и други недозволени супстанци и материи.

ва 100 бода, при што истиот се смета за положен ако
кандидатот освоил повеќе од половина од предвидени-

Член 7

те бодови.

Менторство се остварува преку пренесување на
знаења и вештини на кандидатите и се врши преку следење и оспособување на кандидатот на пробна работа,
и тоа:

Член 10
Писмениот тест се полага најмногу 90 минути.
Пред почетокот на полагањето се врши увид во до-

- практична работа во која менторираниот кандидат
спроведува дел од своите работни задачи;

кумент за идентификација на кандидатите кои ќе го полагаат испитот.

- подолготрајно набљудување на работењето на
менторот;

Член 11

- краткотрајно набљудување на работата на менторот во извршување на конкретни работни задачи и
- добивање на совети од менторот по секоја конкретна активност со цел објаснување на очекувањата
од активноста и сумирање на резултатите од работните
задачи.

Ако кандидатот кој е известен за полагањето не се
појави на писмениот тест или се откаже во текот на полагањето, се смета дека не го положил истиот.
Кандидатот кој го полагал писмениот тест има право на увид во истиот во установата каде е на пробна работа.

Член 8
Менторот ги определува целите кои треба да бидат
постигнати со менторството и во соработка со менторираниот кандидат го определува начинот, динамиката
и времетраењето на менторството.
При определување на начинот и динамиката на
вршењето на менторството треба да се внимава менторот да може целосно да ги реализира работните цели и
задачи за тековната година.

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-2328/1
14 октомври 2020 година

Министер за правда,

Скопје

Бојан Маричиќ, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

AKTVENDIM
PËR LËSHIMIN E LEJES SË PUNËS SË BROKERIT
1. Borçe Shuleskit nga Shkupi, i jepet leje e punës e

МАКЕДОНИЈА

brokerit.

3230.

2. Borçe Shuleskit i jepet leja e punës e brokerit për një

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност (Службен весник на Република Северна Македонија

бр.95/2005,

135/2011,

13/2013,

25/2007,

188/2013,

7/2008,
43/2014

,

periudhë prej pesë vjetësh nga dita e miratimit të këtij
aktvendimi.

57/2010,

3. Leja e punës e brokerit e Borçe Shulesit pushon me

15/2015,

vlefshmëri edhe përpara përfundimit të afatit të përcaktuar

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 08-104

sipas nenit 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“.

од 17.9.2020 година на седницата одржана на ден
7.10.2020 година го донесе следното

PA1 Numër 08-104

Komisioni i Letrave me Vlerë i

7.10.2020

Republikës së Maqedonisë së Veriut

РЕШЕНИЕ

Shkup

Kryetarja,

ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА

Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.

БРОКЕР

__________
3231.

1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето
Борче Шулески од Скопје.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Борче

25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013,

Шулески се дава за период од 5 (пет) години од денот

43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018

на донесување на ова решение.

и „Службен весник на РСМ“ бр.31/2020), постапувајќи

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Борче

по барањето бр.УП1 08-105 од 18.09.2020 година, Ко-

Шулески престанува да важи и пред истекот на рокот

мисијата за хартии од вредност на Република Северна

утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-

Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2020 го-

дени со Закон.

дина го донесе следното

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ

Бр. УП1 08-104

Комисија за хартии од вредност

7 септември 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Зоран Трифуновски издадена со Решение бр.07592/4 од 29.3.2006 година, обновена со Решение УП1
08-149 од 30.12.2010 година и Решение УП1 08-129 од

Në bazë të nenit 113 të Ligjit të Letrave me Vlerë

25.11.2015 година.

(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Зоран

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

Трифуновски се обновува за период од 5 (пет) години

188/2013,

од денот на донесување на ова решение.

43/2014,

15/2015,

154/2015,

192/2015,

23/2016, 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Зоран

Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar

Трифуновски престанува да важи и пред истекот на ро-

ndaj kërkesës nr. PA1 08-104 datë 17.9.2020, në seancën e

кот утврден во точка 2 на ова решение во случаите

mbajtur më 7.10.2020 e miratoi këtë

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

3232.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од

Република Северна Македонија“.

вредност (Службен весник на РМ бр. 95/2005, 25/2007,
Број УП1 08-105

Комисија за хартии од вредност

7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 и Служ-

7 октомври 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,

њето бр.УП1 08-106 од 18.09.2020 година, Комисијата

м-р Нора Алити, с.р.

за хартии од вредност на Република Северна Македо-

__________

бен весник на РСМ бр.31/2020), постапувајќи по бара-

нија на седницата одржана на ден 07.10.2020 година го
донесе следното

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,

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
dhe 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 31/2020),

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на

duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-105 datë 18.9.2020,

лицето Маја Костиќ издадена со Решение бр.07-593/4

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë

од 29.03.2006 година, обновена со Решение УП1 08-150

së Veriut në seancën e mbajtur më 7.1.2020 e miratoi këtë

од 30.12.2010 година и Решение УП1 08-127 од
25.11.2015 година.

AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS SË
BROKERIT
1. Zoran Trifunovskit i ripërtërihet leja punës e brokerit
e lëshuar me Aktvendimin nr.07-592/4 datë 29.3.2006, e
ripërtërirë me Aktvendimin PA1 08-149 datë 30.12.2010
dhe Aktvendimin PA1 08-129 datë 25.11.2015.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Маја
Костиќ се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Маја
Костиќ

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“.

2. Zoran Trifunovskit i ripërtërihet leja e punës e
brokerit për një periudhë prej pesë vjetësh nga dita e
miratimit të këtij Aktvendimi.
3. Leja e punës e brokerit e Zoan Trifunovskit pushon
me vlefshmëri edhe përpara përfundimit të afatit të
përcaktuar sipas nenit 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“.

Бр. УП1 08-106

Комисија за хартии од вредност

7 септември 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

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

Numër PA1 08-105
7.10.2020
Shkup

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

dhe 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 31/2020),
duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-106 datë 18.9.2020,
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e mbajtur më 7.1.2020 e miratoi këtë
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AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS SË

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Лидија Трајковиќ се обновува за период од 5 (пет) години
од денот на донесување на ова решение.

BROKERIT

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Ли1. Maja Kostiqit i ripërtërihet leja punës e brokerit e
lëshuar me Aktvendimin nr. 07-593/4 datë 29.3.2006, e
ripërtrirë me Aktvendimin PA1 08-150 datë 30.12.2010
dhe Aktvendimin PA1 08-127 datë 25.11.2015.
2. Maja Kostiqit i ripërtërihet leja e punës e brokerit për
një periudhë prej pesë vjetësh nga dita e miratimit të këtij
Aktvendimi.
3. Leja e punës e brokerit e Maja Kostiqit pushon me

дија Трајковиќ 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“.
Број УП1 08-107

Комисија за хартии од вредност

7 октомври 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,

vlefshmëri edhe përpara përfundimit të afatit të përcaktuar

м-р Нора Алити, с.р.

sipas nenit 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me

__________
Në bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë

ligj.
4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

(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

PA 1 Numër 08-106

Komisioni i Letrave me Vlerë i

dhe 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 31/2020),

7.10.2020

Republikës së Maqedonisë së Veriut

duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-107 datë 18.9.2020,

Shkup

Kryetarja,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e mbajtur më 7.1.2020 e miratoi këtë

__________
3233.

AKTVENDIM
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS SË

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од

BROKERIT

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013,

1. Lidija Trajkoviqit i ripërtërihet leja punës e brokerit

43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018

e lëshuar me Aktvendimin nr. 07-649/4 datë 13.4.2006, e

и „Службен весник на РСМ“ бр.31/2020), постапувајќи

ripërtrirë me Aktvendimin PA1 08-169 datë 14.2.2011 dhe

по барањето бр.УП1 08-107 од 25.9.2020 година, Коми-

Aktvendimin PA1 08-154 datë 16.12.2015.

сијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР

2. Lidija Trajkoviqit i ripërtërihet leja e punës e
brokerit për një periudhë prej pesë vjetësh nga dita e
miratimit të këtij Aktvendimi.
3. Leja e punës e brokerit e Lidija Trajkoviqit pushon
me vlefshmëri edhe përpara përfundimit të afatit të
përcaktuar sipas nenit 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. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Лидија Трајковиќ издадена со Решение бр.07-

Numër PA1 08-107

649/4 од 13.4.2006 година, обновена со Решение УП1

7.10.2020

08-169 од 14.2.2011 година и Решение УП1 08-154 од

Shkup

16.12.2015 година.

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

16 октомври 2020

Бр. 249 - Стр. 7

Në bazë të nenit 31 të Ligjit të Tjetërsimit të Shoqërive

3234.
Врз основа на член 31 од Законот за преземање на

Aksionare (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.

акционерски друштва (Службен весник на Република

69/2013,

Македонија бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015,

248/2018 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë

23/2016, 248/2018 и Службен весник на Република Се-

së Veriut nr. 31/2020), duke vepruar ndaj Kërkesës së

верна Македонија бр.31/2020), постапувајќи по Бара-

Fitimit të Lejes për Ofertë të Tjetërsimit të fabrikës

њето за добивање дозвола за понуда за преземање на

“Karposh” SHA Shkup, të parashtruar më 11.9.2020 nga

Фабрика Карпош АД Скопје , поднесено на ден

Instituti i Ndërtimtarisë “MAQEDONI” SHA Shkup,

11.09.2020 година од Градежен Институт МАКЕДО-

Komisioni i Letrave me

НИЈА АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на

Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më

Република Северна Македонија на седницата одржана

7.10.2020 e miratoi këtë

188/2013,

166/2014,

154/2015,

23/2016,

Vlerë i Republikës së

на ден 7.10.2020 година го донесе следното
AKTVENDIM
Р ЕШЕНИЕ

PËR LËSHIMIN E LEJES PËR OFERTË TË

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА

TJETËRSIMIT

ПРЕЗЕМАЊЕ
1.

I

jepet

leje

Institutit

të

Ndërtimtarisë

1. На Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД

“MAQEDONIA” SHA Shkup i jepet leje për dhënie të

Скопје, се издава дозвола за давање понуда за презема-

ofertës së tjetërsimit të Fabrikës “Karposh” SHA Shkup.

ње на Фабрика Карпош АД Скопје. Понудата за презе-

Ofertën e tjetërsimit e jep “Banka NLB” SHA Shkup –

мање ја дава НЛБ Банка АД Скопје - Служба за услуги

Shërbimi i shërbimeve të letra me vlerë, në emër dhe për

со хартии од вредност, во име и за сметка на Градежен

llogari të Institutit të Ndërtimtarisë “MAQEDONIA” SHA

Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје.

Shkup.

2. Понудата за преземање се однесува на 63.892

2. Oferta e tjetërsimit u referohet 63.892 aksioneve të

обични акции со право на глас издадени Фабрика Кар-

zakonshme me të drejtë vote të emetuara nga fabrika

пош АД Скопје.

“Karposh” SHA Shkup.

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши
по цена од 470,00 денари по акција.
4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 дена од денот на објавување на понудата за преземање.

3. Tjetërsimi i letrave me vlerë do të bëhet me çmim
prej 470,00 denarë për aksion.
4. Afati i pranimit të ofertës është 28 ditë nga botimi i
ofertës së tjetërsimit.

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен

5. Tjetërsuesi sipas pikës 1 të këtij aktvendimi është i

да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-

obliguar që t’i zbatojë të gjitha detyrimet në afatin dhe

ден со Законот и Понудата за преземање.

mënyrën e parashikuar sipas ligjit dhe ofertës së tjetërsimit.

6. Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.

6. Ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtyn
zbatueshmërinë e tij.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Бр. УП1 10-64

Комисија за хартии од вредност

PA 1 Numër 10-64

Komisioni i Letrave me Vlerë i

7 септември 2020 година

на Република Северна Македонија

7.10.2020

Republikës së Maqedonisë së Veriut

Скопје

Претседател,

Shkup

Kryetarja,

м-р Нора Алити, с.р.

Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.

Стр. 8 - Бр. 249

www.slvesnik.com.mk

16 октомври 2020

contact@slvesnik.com.mk
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