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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2312.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20,
119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20,
169/20, 170/20, 175/20, 180/20 и 181/20), во член 1, став 1, во точката 8. по ставот 1, се додава нов став кој
гласи:
„Може да се започне со активности и работа на базените со задолжително почитување на Протоколот за
работа на базените во тек на пандемија со COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство, кој е даден во Прилог број 39 и е составен дел на оваа одлука.
Во точката 9. во ставот 3, Прилогот број 7 – Протокол за отварање и работа на кафетерии од Комисијата за
заразни болести при Министерството за здравство, се менува со нов Прилог број 7, кој е даден во прилог и е
составен дел на оваа одлука.
Во точката 14. по ставот 4, се додава нов став кој гласи:
„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со непречен транзит на државјани на Република
Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина низ територијата на Република Северна Македонија, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за непречен транзит на државјани на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина низ територијата на Република
Северна Македонија од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и Министерството за
надворешни работи, кој е даден во Прилог број 40 и се составен дел на оваа одлука.“.
Во точката 17. во ставот 1, Прилогот број 8 – Протокол за отварање и работа на угостителските објекти за
исхрана од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, се менува со нов Прилог број 8,
кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.
По точката 22. се додава нова точка 23. која гласи:
„23. Активностите, начинот на работа и условите поврзани со работата на плажите се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за работа на плажите во тек на пандемија со COVID-19 од
Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, кој е даден во Прилог број 41 и се составен
дел на оваа одлука.“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/30
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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2313.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за економија –
Државен пазарен инспекторат се дава на трајно користење без надомест недвижни ствари, зграда, кои се наоѓаат на ул „Борис Кидрич“ бр. 84 KП 1651 КО Тетово
1 , запишана во Имотен лист број 111507, сопственост
на Република Северна Македонија и тоа:
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебeн дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 116 м2;
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебeн дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 18 м2;
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 1 м2;
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 133 м2;
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 11 м2;
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П со внатрешна површина од 90 м2 ;
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда ХС со внатрешна површина од 3 м2 ;
- зграда 2, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 16 м2;
- зграда 3, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 16 м2;
- зграда 4, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 12 м2;
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- зграда 5, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 12 м2 и
- зграда 6, намена на зграда А4-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 12 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4637/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2314.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХИДРОСИСТЕМ
ЗЛЕТОВИЦА - ПРОБИШТИП ЗА 2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности
Хидросистем Злетовица - Пробиштип за 2019 година
бр.02-322/10 од 11.6.2020 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 11.6.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-5891/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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2315.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНОПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
Реден
број
1.

2.

3.
4.

Назив на
движните
ствари
Пумпа за
вода SNK
WP 20
Пумпа
потопна за
вода 2080 х
5009
Црево
2 х 20м
Црево
пластично
650 со
различна
должина

Номенклатурен
број

Количина

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5927/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2316.
Врз основа на член 19 точка 5) од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија, бр.
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.42/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 13 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВЛЕГУВАЊЕ
И ПРЕСТОЈ НА ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА СТРАНСКИ
ДРЖАВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА УЧЕСТВО ВО КОМАНДАТА НА
БРИГАДАТА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - СЕЕБРИГ
(SOUTH EAST EUROPE BRIGADE – SEEBRIG)

2
5810-0000-0118-0
2
5810-0000-0103-9

7720-0000-8943-0

2
2

7720-0000-8941-8

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Казнено
поправна установа Затвор Скопје - Скопје.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со директорот на Казнено поправна
установа Затвор Скопје - Скопје, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.

1. Во Одлуката за влегување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија, за учество во Командата на
Бригадата на Југоисточна Европа- СЕЕБРИГ (South
East Europe Brigade – SEEBRIG), („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 156/20), во точката
1. по зборот „средства“, се става запирка и се додаваат
зборовите „воени моторни возила“.
2. Во точката 4. по зборот „средства“, се става запирка и се додаваат зборовите „воените моторни возила“.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-6514/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2317.
Врз основа на член 41 - а став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 13 јуни 2020 година, донесе

14 јули 2020
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ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБАТА „SABER JUNCTION 20”
ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
1. За учество на вежбата „SABER JUNCTION 20”,
која ќе се одржи во Сојузна Република Германија, во
периодот од 28 јули 2020 година до 25 август 2020 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на
Република Северна Македонија (во натамошниот
текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат вооружените сили на Соединетите Американски
Држави, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7104/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2318.
Врз основа на член 8 став (10), (11) и (12), член 9
став (2), член 14 став (2), член 16 став (3), член 17 став
(3), член 18 став (5) и член 20 став (3) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06,
89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16,
71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ
ОД ТУТУН
Член 1
Во Правилникот за трговија со семенски материјал
за тутун („Службен весник на Република Македонија“
бр.28/08 и 68/14) во членот 1 зборовите: „семенските
посеви“ се заменуваат со зборовите: „тутунски насади“, а зборот: „посевите“ се заменува со зборовите:
„тутунски насади“.

Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
„Типови на тутун
За земјоделско производство се користат растенија
од културниот вид Nicotiana tabacum L. со следните типови на тутун:
1. ориенталски - ароматични типови на тутун (сушени на сонце, sun – cured)
2. полуориенталски типови на тутун (сушени на
сонце, sun – cured)
3. крупнолисни типови на тутун со подтиповите
3.1 тутун сушен со топол воздух во посебни објекти
(flue - cured)
3.2 светол тутун сушен под сенка (light air - cured),
3.3 темен тутун сушен под сенка (dark air - cured) и
3.4 тутуни сушени на оган (fire - cured).“
Член 3
Во членот 3 точкaта 2 се менува и гласи:
„неконечно сертифицирано семе е произведено семе од сите категории, кои во постапката за официјално
сертифицирање било утврдено дека ги исполнува условите од прилогот 1, кој е составен дел на овој правилник; “
Точкaта 3 се менува и гласи:
„конечно сертифицирано семе е семе од сите категории, кои во постапката односно анализите извршени
од акредитирана лабараторија е утврдено дека семето
ги исполнува условите во поглед на квалитетот наведени во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и
за кое е издаден сертификат за конечно сертифицирани
семе од Управата за семе и саден материјал; “
Точкaта 5 се менува и гласи:
„лицата кои вршат контрола и земаат мостри и акредитираните лаборатории под службен надзор се физички или правни лица кои ги исполнуваат пропишаните услови во согласност со Законот, овластени од
Управата за семе и саден материјал, за вршење прегледи под службен надзор, земање на мостри под официјален надзор и за тестирање на семенски материјал под
официјален надзор;“
По точката 13 се додава нова точка 14, која гласи:
„14. Тутунско семе со обвивка, е семе специјално обработено и обложено со материја во форма на: пилирано,
инкрустрирано, гранулирано семе или ленточно семе. “
Член 4
Во членот 4 став (1) точка б) во алинејата 2 зборот:
„основно“ се заменува со зборот: „сертифицирано“.
Член 5
Во членот 5 во насловот зборовите: „не конечно“ се
заменуваат со зборот: „неконечно“.
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Член 6
Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:
„По исклучок на одредбите од член 4 и член 5 од
овој правилник, официјално се сертифицира и се пушта
во трговија семе од категориите на предосновно семе и
основно семе, иако не ги исполнуваат условите во поглед на ртливост од прилог 2 од овој правилник.“
Ставот (2) се менува и гласи:
„По исклучок на одредбите од член 4 од овој правилник, официјално се сертифицира и се пушта во трговија до првиот примател, семе од категориите основно семе и сертифицирано семе, иако официјалниот
преглед со кој се утврдува дали семето одговара на условите за ртливост од прилог 2 од овој правилник, се
уште не е завршен.“
Член 7
Во членот 8 став (2), во алинејата 4 зборовите: „засеан семенскиот“ се заменуваат со зборовите: „насаден
тутунскиот“.
Во алинејата 5 зборот: „ предходни “ се заменува со
зборот: „ претходни “.
Во ставот (4) зборот: „посев“ се заменува со зборот:
„насад“.
Член 8
Во членот 9 ставот (1) се менува и гласи:
„Парцелата е соодветна за производство на семенски материјал за одделен тип, односно сорта на тутун,
доколку таа најмалку една претходна вегетациона сезона не била насадена со тутун.“
Член 9
Во членот 10 ставот (1) се менува и гласи:
„Тутунски насад кој се опрашува на друг начин (туѓооплоден), треба да е оддалечен од насади од ист тип
и сорта кои се извори на цветен полен, за да се спречи
несаканото опрашување на семенскиот насад.“
Ставот (2) се менува и гласи:
„Тутунски насад треба од другите насади со тутун
да е заштитен со природна или со вештачка изолација
за да се спречи туѓо опрашување и мешање на семето
за време на бербата.“
Во ставот (3) зборот: „посеви“ се заменува со зборот: „насади“.
Член 10
Членот 12 се менува и гласи:
„Условите во поглед на здравствена состојба на семенските насади од тутун се наведени во прилогот 1 од
овој правилник.“
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Член 11
Во членот 14 во ставот (1) зборот: „проценка“ се заменува со зборот: „процена“.
Во ставот (3) по зборот: „сортата“, сврзникот: „и“
се заменува со сврзникот: „а“.
Во ставот (4) зборот: „посеви“ се заменува со зборот:
„насади“, а по зборот: „поле“ се додава зборот: „се“.
Член 12
Во членот 17 во ставот (3) зборовите: „е наведена“
се заменуваат со зборовите: „се наведени“.
Во ставот (5) зборот „партија“ се заменува со зборот: „партијата“.
Член 13
Во членот 20 во ставот (2) во алинејата 1 зборот:
„љиљакова“ се заменува со зборот: „виолетова“.
Во ставот (6) зборот: „издава“ се заменува со зборот: „издаваат“.
Член 14
Во членот 21 во ставот (1) зборот: „Пакувањето“ се
заменува со зборот: „Пакувањата“.
Во ставот (3) зборот: „Пакувањето“ се заменува со
зборот: „Пакувањата“.
Во ставот (5) зборот: „сеуште“ се заменува со зборовите: „се уште“
Член 15
Во членот 22 во ставот (2) зборот: „затварање“ се
заменува со зборот: „затворање“.
Член 16
Во членот 25 во ставот (6) зборот: „предходната“ се
заменува со зборот: „претходната“.
Во табелата зборот: „предходната“ се заменува со
зборот: „претходната“.
Во ставот (7) по зборовите: „По исклучок“ зборот:
„на“ се заменува со зборот: „од“.
Член 17
Прилозите 1, 2, 3, 4 и 7 се заменуваат со нови Прилози
1, 2, 3, 4 и 7 кои се составен дел на овој правилник.
Член 18
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.110-202/3
6 јули 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2319.
Врз основа на член 184 став 1 точка ј, а во врска со
член 89 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република 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 „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
31/2020) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-51 од
19.06.2020 година од страна на Македонска берза АД
Скопје за давање согласност за именување на лицето
Иван Штериев за главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата
одржана на ден 7.7.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на лицето Иван
Штериев, дипломиран економист од Скопје, за главен
извршен директор на Македонска берза АД Скопје.
2. Согласноста за именување на Иван Штериев за
главен извршен директор на Македонска берза АД
Скопје важи до 29.5.2024 година согласно Одлуката на
Собрание на акционери на Македонска берза АД Скопје бр.02-686/1 од 29.5.2020 година за именување на членови на Одборот на директори и Одлуката на Одборот
на директори на Македонска берза АД Скопје бр.02736/1 од 12.6.2020 година за именување на главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 со денот на разрешување
на Иван Штериев од функцијата главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од
страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во други случаи утврдени
со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-51
7 јули 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 184 paragrafi 1 pika j, e në lidhje me
nenin 89 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” 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 “Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.
31/2020), duke iu përgjigjur Kërkesës nr. PA1 08-51 datë
19.6.2020 të Bursës së Maqedonisë SHA Shkup për
dhënien e pëlqimit për emërimin e personit Ivan Shteriev
drejtor kryesor ekzekutiv të Bursës së Maqedonisë SHA
Shkup, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së
Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë
7.7.2020, miratoi:
AKTVENDIM
1. Jepet pëlqim për emërimin e Ivan Shterievit,
ekonomist i diplomuar nga Shkupi, si drejtor kryesor
ekzekutiv i Bursës së Maqedonisë SHA Shkup.
2. Pëlqimi për emërimin e Ivan Shterievit si drejtor
kryesor ekzekutiv i Bursës së Maqedonisë do vlejë deri më
datë 29.5.2024 në përputhje me Vendimin e Kuvendit të

Aksionarëve të Bursës së Maqedonisë SHA Shkup nr.02686/1 datë 29.5.2020 për emërimin e anëtarëve të Bordit të
drejtorëve dhe Vendimin e Bordit të drejtorëve të Bursës së
Maqedonisë SHA Shkup nr.02-736/1 datë 12.6.2020 për
emërimin e drejtorit kryesor ekzekutiv të Bursës së
Maqedonisë SHA Shkup.
3. Ky aktvendim pushon të vlejë edhe para kalimit të
afatit të përcaktuar në pikën 2 me ditën e shkarkimit të Ivan
Shterievit nga funksioni i drejtorit kryesor ekzekutiv i
Bursës së Maqedonisë SHA Shkup, me ditën e tërheqjes së
pëlqimit për emërim të një drejtori nga ana e Komisionit të
Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
dhe në raste të tjera të përcaktuara me ligj.
4. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 08-51
7.7.2020 година
Shkup

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

2320.
Врз основа на член 31 од Законот за преземање на
акционерски друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015,
23/2016, 248/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/2020), постапувајќи по Барањето за добивање дозвола за понуда за преземање на
Агроплод АД Ресен, поднесено на ден 10.6.2020 година
од Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје,
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.7.2020
година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
1. На Трговското друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало Прехранбена индустрија Свисслион ДОО увоз-извоз Скопје (со скратен
назив: Прехранбена индустрија Свисслион ДОО
Скопје), се издава дозвола за давање понуда за преземање на Агроплод АД Ресен. Понудата за преземање ја
дава НЛБ Банка АД Скопје - Служба за услуги со хартии од вредност, во име и за сметка на Прехранбена
индустрија Свисслион ДОО Скопје.
2. Понудата за преземање се однесува на 8.364
обични акции со право на глас издадени од Агроплод
АД Ресен.
3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши
по цена од 13.530 денари по акција.
4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена од денот на објавување на понудата за преземање.
5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен
да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за преземање.
6. Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 10-47
7 јули 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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Në bazë të nenit 31 të Ligjit të Bartjes së Shoqërive Aksionare (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë
nr.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut nr.31/2020), duke iu përgjigjur Kërkesës për marrjen e lejes së ofertës për bartje të Agroplod SHA Resnjë, të
parashtruar më datë 10.6.2020 nga Industria e Ushqimit Svisslion SHPK Shkup, Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 7.7.2020, miratoi këtë:
AKTVENDIM
PËR DHËNIEN E LEJES SË OFERTËS PËR BARTJE
1. Shoqërisë tregtare të tregtisë, prodhimit dhe të shërbimeve me shumicë dhe pakicë Industria e Ushqimit
Svisslion SHPK import-eksport Shkup (me emërtim të shkurtë: Industria e Ushqimit Svisslion SHPK Shkup) i jepet
leje për dhënien e ofertës për bartje të Agroplod SHA Resnjë. Ofertën për bartje e jep NLB Banka SHA Shkup –
Shërbimi i shërbimeve të letrave me vlerë, në emrin dhe llogarinë e Industrisë së Ushqimit Svisslion SHPK Shkup.
2. Oferta e bartjes u referohet 8.364 aksioneve të zakonshme me të drejtë vote të emetuara nga Agroplod SHA
Resnjë.
3. Blerja e letrave me vlerë do të kryhet me çmim prej 13.530 denarë për aksion.
4. Afati i pranimit të ofertës është 30 ditë nga dita e publikimit të ofertës për bartje.
5. Bartësi sipas pikës 1 të këtij aktvendimi është i obliguar që t’i kryejë të gjitha detyrimet në afatin dhe mënyrën e
paraparë me ligjin dhe ofertën për bartje.
6. Ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtyn zbatimin e tij.
7. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 10-47
7.7.2020 година
Shkup

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

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