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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4092.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА АРАЧИНОВО
Член 1
Со оваа одлука на Општина Арачиново се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.2, кое претставува: КП бр.1046/16, КО Арачиново, со површина од
2220 м2, градежно неизградено земјиште, запишано во
Имотен лист бр.1565 согласно Извод од план бр.09-63/2
од 29.9.2020 година, издаден од Општина Арачиново,
УПС за село Арачиново, донесен со решение на градоначалникот на Општина Арачиново, бр.08-193/2 од
26.7.2017 година, за изградба на објект со намена В2здравство и социјална заштита-детска градинка.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10702/1
15 декември 2020 година
Скопје

4114.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4093.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СКРКА“
С. ДЕБРИШТЕ, ОПШТИНА РОСОМАН
Член 1
Концесијата за детални геолошки истражувања на
минералната суровина се доделува во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина на локалитетот за кој се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минералната суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на локалитетот „Скрка“ с.Дебриште, Општина Росоман.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи
условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на
министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го
и нацртот на договорот. Тендерската документација на
предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Северна Македонија на одобрување.
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По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина, Комисијата од став 2 на
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10704/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4094.
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 15 декември 2020 година, донесе

4095.
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 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАРПОШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош, а за потребите на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“ – Скопје.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Член 3
Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11083/2
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Министерство
за труд и социјална политика - Државен инспекторат за
труд.
Член 3
Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со директорот на Државниот
инспекторат за труд, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11083/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4096.
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 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАРПОШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош, а за потребите на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“ с. Бардовци – Скопје.
Член 3
Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11083/3
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4097.
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 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА КАРПОШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош, а за потребите на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“ – Скопје.
Член 3
Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11083/4
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4098.
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 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАРПОШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Карпош, а за потребите на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски цвет“ Карпош – Скопје.
Член 3
Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11083/5
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4099.
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 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола, а за потребите на Општинското основно училиште „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола.
Член 3
Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11083/6
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4100.
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 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за катастар на недвижности, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Струга, а за потребите на Средното општинско училиште „Нико Нестор“ – Струга.
Член 3
Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11083/7
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4101.
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 15 декември 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ
Член 1
Да се изврши продажба на одземен недвижен имот,
и тоа:
- стан кој се наоѓа на ул. „Х.Т.Карпош“ бр.92 А/1-1
Скопје, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 01,
кат 01, број 1, со внатрешна површина од 111 м2, и помошни простории лоѓии, балкони и тераси со површина од 13 м2, КП 540, КО Чаир, запишани во Имотен
лист бр.92689, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.
Член 2
Продажбата на одземениот недвижен имот од член
1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по
електронски пат со почетна продажна цена утврдена
согласно процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /EL 5 107/20 од 13.10.2020
година, во износ од 4.692.441,00 денари.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11107/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4102.
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 15 декември 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижен имот, и тоа:
- недвижен имот кој се наоѓа на КП 1821/16, КО
Карпош, Кат.култура ГЗ, ГНЗ, со површина од 1453 м2,
запишан во Имотен лист бр.42539, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување
со одземен имот.
Член 2
Продажбата на одземениот недвижен имот од член
1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по
електронски пат со почетна продажна цена утврдена
согласно процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /EL 5 118/20 од 2.10.2020
година, во износ од 29.050.000,00 денари.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11108/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4103.
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ
Член 1
Да се изврши продажба на одземен недвижен имот,
и тоа:
- деловен простор на ул. „Ј. Мишиќ“ б. б. Скопје,
број на зграда 1, намена на зграда, зграда во останато
стопанство, влез 01, кат ПР, со внатрешна површина од
61 м2, КП 10896, КО Драчево 1, запишан во Имотен
лист бр.11582, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.
Член 2
Продажбата на одземениот недвижен имот од член
1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по
електронски пат со почетна продажна цена согласно
процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /EL 5 66/2019-20 од 4.11.2020 година, во износ од 1.251.648,00 денари.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11109/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4104.
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ
Член 1
Да се изврши продажба на одземен недвижен имот,
и тоа:
- стан, кој се наоѓа на ул. „Леринска“ Скопје, број
на зграда 1, намена на зграда А2, влез 01, кат 02, број
06, намена на зграда СТ, со внатрешна површина од
111 м2 и помошни простории (лоѓии, балкони, тераси)
ПП со површина од 7 м2 , КП 6899, КО Карпош, запишан во Имотен лист бр.55181, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.

Член 2
Продажбата на одземениот недвижен имот од член
1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по
електронски пат со почетна продажна цена согласно
процената на Министерството за правда – Бирото за
судски вештачања CB 5-69-2020-2 од 28.7.2020 година,
во износ од 6.057.873,00 денари.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11110/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4105.
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ
Член 1
Да се изврши продажба на одземен недвижен имот,
и тоа:
- стан, кој се наоѓа на ул. „Питу Гули“ бр.13
Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, ССЗ, влез
01, кат ПР, број 01, со внатрешна површина од 162 м2, помошни простории лоѓии, балкони и тераси на приземје со
површина од 26 м2, помошни простории на сутерен број
1, со површина од 21 м2 и гаража на сутерен со површина
од 27 м2, КП 1676, КО Центар 2, запишан во Имотен лист
бр.15753, сопственост на Република Северна Македонија
– Агенција за управување со одземен имот.
Член 2
Продажбата на одземениот недвижен имот од член
1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по
електронски пат со почетна продажна цена утврдена
согласно процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /EL 5 58/20 од 9.11.2020 година, во износ од 6.975.404,00 денари.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11201/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4106.
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ
Член 1
Да се изврши продажба на одземен недвижен имот,
и тоа:
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- стан на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.18/78 Скопје, број
на зграда 1, намена на зграда А-2, влез 01, кат 12, број
78, со внатрешна површина од 79 м2, и помошни површини (лоѓии, балкони, тераси) ПП, со површина од 10
м2, КП 82, КО Центар 2, запишан во Имотен лист
бр.16792, сопственост на Република Северна Македонија – Агенција за управување со одземен имот.
Член 2
Продажбата на одземениот недвижен имот од член
1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по
електронски пат со почетна продажна цена утврдена
согласно процената на Министерството за правда – Биро за судски вештачања СВ /EL 5 81/2020-2 од
12.10.2020 година, во износ од 3.820.380,00 денари.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11204/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.
__________

4107.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08,
124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17) Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА
ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
БОТАНИКУЕ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за земјоделско производство БОТАНИКУЕ ДООЕЛ Гевгелија со број 19-349/3
од 23.11.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11304/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.
__________

4108.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 77/09, 24/11, 43/14 и 83/18) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 15 декември 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЛЕКОТ – ФИЗИОЛОШКИ РАСТВОР ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ
НАДОМЕСТ
Член 1
Со оваа одлука се отстапува лекот Физиолошки раствор 0,9% раствор за инфузија (500 ml), во количина од
6.000 пакувања на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово без

надомест, заради потребата од справување со Пандемијата прогласена од Светската здравствена организација
од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11356/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.
__________

4109.
Врз основа на член 74 став (3) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14,
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.248/20), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВЕН
УЧЕНИЧКИ ДОМ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“
КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на Државен ученички дом „Крсте
Петков Мисирков“ Кавадарци му се доделуваат вкупно
1.526.488,00 денари, од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2020 година, раздел 16001, програма 5,
потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режии за електрична енергија и потрошена вода,
а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на
Државен ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-12097/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4110.
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14,
130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15
декември 2020 година, донесе

Стр. 8 - Бр. 300

17 декември 2020

ПРОГ РАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 29/20,
123/20 и 166/20), во точката 1 износот „330.000.000“ се
заменува со износот „350.000.000“.
2. Во точката 2, потточка 2 износот „73.000.000“ се
заменува со износот„92.000.000“.
Во потточката 4 износот „70.000.000“ се заменува
со износот „80.000.000“.
Потточката 10 се брише.
Потточките 11, 12, 13 и 14 стануваат потточки 10,
11, 12 и 13.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11148/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.
__________

4111.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,
27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.31/20), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПЕРИОДОТ
2018-2022 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20), во член 2 став
2 во табелата, во точката 2 „Економски статистики“,
единствен број на статистичките истражувања (СИ), реден број во рамките на поттемата „2.05.0.1.00/02", назив на СИ „Статистичко истражување за остварување
на приходите и извршување на расходите на Општ Буџет на РМ (консолидиран)“ во редот 7 текстот „Кратка
содржина на СИ“ зборовите „Приходи, расходи, суфицит/дефицит и финансирање на истиот“ се заменуваат
со зборовите „- Приходи, расходи, суфицит/дефицит и
финансирање на истиот (Општ Буџет) и - Приходи, расходи, суфицит/дефицит и финансирање на истиот (Буџет на ЕЛС)“.
Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11216/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски с.р.

4112.
По извршеното проверување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување
и дополнување на Одлуката за превентивни препораки,
времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи,
планови и алгоритми за постапување за заштита на
здравјето на населението од заразната болест COVID19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и
временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.298/20), направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ
COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARSCOV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД
НА НИВНА ПРИМЕНА
Во член 2, во ставот 1 на крајот од реченицата точката треба да се замени со запирка и да се додадат зборовите „а во ставот два од оваа точка, зборовите „како
и“ се заменуваат со зборовите „а за“ и по зборовите „во
овие објекти.“ треба да се додадат зборовите „до 21:00
часот и само за време на послужување на оброците.“.
Бр. 44-8118/6-1
17 декември 2020 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4113.
Врз основа на член 37 став 9 од Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република Македонија” бр.87/07, 27/14 и 30/16), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА ПОМИРУВАЧ И АРБИТЕР
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на лиценцата за помирувач и арбитер (во натамошниот текст: лиценцата).
Член 2
Лиценцата се издава на образец со А4 формат, кој
се печати на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог
и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на лиценцата за помирувач и
арбитер („Службен весник на Република Македонија“
бр. 98/15).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 08-6433/3
15 декември 2020 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

17 декември 2020

Бр. 300 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 300

17 декември 2020

4114.
Врз основа на член 259 став (7) и 266-в став (3) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13,
25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19 и 267/20), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за работодавач - правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за работодавач - физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 2,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице се печати на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 3,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог број 08-7838/5 од 23 септември 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/15).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 08-7077/3

Министер за труд

10 декември 2020 година

и социјална политика,

Скопје

Јагода Шахпаска, с.р.

17 декември 2020

Бр. 300 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 300

17 декември 2020

17 декември 2020

Бр. 300 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 300

17 декември 2020

4115.
Врз основа на член 258 став (8) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и
120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19 и 267/20), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
ИЗРЕЧЕНА ИНСПЕКЦИСКА МЕРКА ОПОМЕНА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за изреченатаинспекциска мерка опомена.
Член 2
Евиденцијата за изречените инспекциски мерки опомени се води во електронска форма.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција
за спроведување на едукацијата број 08-7493/3 од 3 ноември 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/11).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-7077/4
10 декември 2020 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4116.
Комисијата за хартии од вредност Република Северна Македонија врз основа на член 13, член 14 и член 15
од Законот за инвестициски фондови (Службен весник
бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015,
23/2016 и 31/2020), постапувајќи по барањето бр. УП1
08-125 од 12.11.2020 година на Илирика Световање, пословно световање д.о.о. Љубљана и друштво Илирика
Финтрејд финанчно посредништво д.о.о. Љубљана застапувано од Адвокатското друштво Папазовски и Мишев од Скопје, на седницата одржана на ден 14.12.2020
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на правните лица Илирика Световање, пословно световање д.о.о. Љубљана и
Илирика Финтрејд финанчно посредништво д.о.о. Љубљана, како поврзани лица директно да стекнат квалификувано учество во Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали инвестментс АД Скопје, односно да се стекнат со акции со право на глас чиј
вкупен кумулативен износ изнесува 25,7% од вкупно
издадените акции со право на глас на друштвото.

2. Трансакцијата ќе се изврши преку стекнување на
новоиздадени акции од ДУИФ Генерали инвестментс
АД Скопје, во размена со постоечките акции кои подносителите ги поседуваат во ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, при статутарна промена – присоединување, во која што ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје во целост ќе се приоседини кон ДУИФ
Генерали инвестментс АД Скопје, согласно Спогодбата за приосединување склучена на ден 1.10.2020 година.
3. Трансакцијата за стекнување на акциите наведени во точка 1 од ова решение треба да се изврши во рок
од 90 календарски дена од денот на добивање на
согласноста од Комисијата за стекнување на квалификувано учество.
4. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ правните лица од точка 1
на ова решение да ги спроведат инвестициските цели
односно да ги спроведат одредбите од Договорот за
продажба на акциите склучен на 18.6.2020 година, согласно кои подносителите треба да ја извршат планираната продажба на акциите со кои ќе се стекнат врз основа на дадената согласност, во рок од 6 месеци од денот
на стекнувањето со акциите.
5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
РСМ“.
Бр. УП 1 08-125
14 декември 2020 година
Скопје

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

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së
Maqedonisë së Veriut në bazë të nenit 13, nenit 14 dhe
nenit 15 të Ligjit për Fondet e Investimeve (Gazeta Zyrtare
nr. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015,
23/2016 dhe 31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1
08-125 datë 12.11.2020 të Ilirika Svetovanje, konsulencë
biznesi sh.p.k. Lubjanë dhe shoqërisë Ilirika Fintrejd
ndërmjetësim financiar sh.p.k. Lubjanë, përfaqësuar nga
Firma ligjore Papazovski dhe Mishev nga Shkupi, në
seancën e mbajtur më 14.12.2020 solli
AKTVENDIM
1. U JEPET PËLQIM personave juridikë Ilirika
Svetovanje, konsulencë biznesi sh.p.k Lubjanë dhe Ilirika
Fintrejd ndërmjetësim financiar sh.p.k Lubjanë, si persona
të ndërlidhur, që drejtpërdrejtë të fitojnë pjesëmarrje të
kualifikuar në Shoqërinë për menaxhim me fonde
investuese Generali investments SHA Shkup, respektivisht
të fitojnë aksione me të drejtë vote, shuma kumulative e të
cilave është 25,7% nga numri i përgjithshëm i aksioneve të
emetuara të shoqërisë me të drejtë vote.
2. Transaksioni do të zbatohet nëpërmjet marrjes në
zotërim të aksioneve të reja të emetuara nga SHAFI
Generali investments SHA Shkup, në shkëmbim të
aksioneve ekzistuese të cilat parashtruesit i posedojnë në
SHAFI Ilirika Fund Menaxhment SHA Shkup, gjatë
ndryshimit statutar – bashkëngjitje, ku SHAFI Ilirika Fund
Menaxhment SHA Shkup në tërësi do t’i bashkëngjitet
SHAFI Generali investments SHA Shkup, në përputhje me
Marrëveshjen për bashkëngjitje të lidhur më 01.10.2020.
3. Transaksioni për marrje në zotërim të aksioneve të
cekura në pikën 1 të këtij aktvendimi do të zbatohet brenda
90 ditëve kalendarike nga dita e marrjes së pëlqimit nga
Komisioni për të fituar pjesëmarrjeje të kualifikuar.
4. NGARKOHEN personat juridikë nga pika 1 e këtij
aktvendimi që t’i zbatojnë qëllimet e investimit,
respektivisht t’i zbatojnë dispozitat nga Marrëveshja për
shitje të aksioneve, të lidhur më 18.06.2020, në përputhje
me të cilat parashtruesit duhet ta kryejnë shitjen e
planifikuar të aksioneve të cilat do t’i marrin në zotërim në
bazë të pëlqimit të dhënë, brenda 6 muajve nga dita e
marrjes në zotërim të aksioneve.

17 декември 2020

Бр. 300 - Стр. 15

5. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
RMV-së”.
Numër PA 1 08-125
Komisioni i Letrave me Vlerë i
14.12.2020
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shkup
Kryetarja,
mr. sc. Nora Aliti, d.v.
__________
4117.
Врз основа на член 17 став 4 од од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број
12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016
и „Службен весник на РСМ“ 31/2020), постапувајќи по
Барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје број 03234/1 од 26.11.2020 година, Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 14.12.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ОДОБРУВА барањето за давање согласност
за измена на Статутот на Друштвото за управување со
инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД
Скопје број 03-234/1 од 26.11.2020 година и се дава согласност на Одлуката за измена на Статутот на Друштвото број 02-229/2 од 20.11.2020 година, донесена на Собранието на акционери одржано на ден 20.11.2020 година, односно на пречистениот текст на Статутот број
02-229/3 од 20.11.2020 година.
2. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. УП1 08-127
14 декември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 17 paragrafi 4 të Ligji për Fondet e
Investimeve (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” numër 12/2009,
67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 dhe
31/2020), duke vepruar ndaj Kërkesës së Shoqërisë për
menaxhim me fonde investuese Generali Investments SHA
Shkup numër 03-234/1 datë 26.11.2020, Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
seancën e mbajtur më 14.12.2020 solli
AKTVENDIM
1. MIRATOHET kërkesa për dhënie të pëlqimit për
ndryshim të Statutit të Shoqërisë për menaxhim me fonde
investuese Generali Investments SHA Shkup numër 03234/1 datë 26.11.2020 dhe i jepet pëlqim Vendimit për
ndryshimin e Statutit të Shoqërisë numër 02-229/2 të datës
20.11.2020, të sjellë në Kuvendin e aksionarëve të mbajtur
më 20.11.2020, respektivisht të tekstit të zbardhur të
Statutit numër 02-229/3 të datës 20.11.2020.
2. Ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit.
3. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 08-127
Komisioni i Letrave me Vlerë i
14.12.2020
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shkup
Kryetarja,
mr. sc. Nora Aliti, d.v.
4118.
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 Либерти АД Скопје, поднесено на ден
30.11.2020 година од Либерти Холдко Галати & Скопје
Лимитед од Лондон, Обединето Кралство, Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија

на седницата одржана на ден 14.12.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА
ПРЕЗЕМАЊЕ
1. На Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед од
Лондон, Обединето Кралство, се издава дозвола за давање понуда за преземање на Либерти Акционерско
друштво за производство и промет со производи на црна металургија – ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје (во понатамошниот текст: Либерти
АД Скопје). Понудата за преземање ја дава Инвестброкер АД Скопје, во име и за сметка на Либерти Холдко
Галати & Скопје Лимитед.
2. Понудата за преземање се однесува на 2.227.750
обични акции со право на глас издадени Либерти АД
Скопје.
3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши
по цена од 40,00 денари по акција.
4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 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“.
Бр. УП1 10-114
14 декември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 31 t Ligjit të Tjetërsimit të 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 vepruar ndaj Kërkesës së
fitimit të Lejes për ofertë të tjetërsimit të Liberti SHA
Shkup, parashtruar më 30.11.2020 nga Liberti Holdko
Galati & Skopje Limited nga Londra, Mbretëria e
Bashkuar, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më
14.12.2020, e miratoi këtë
AKTVENDIM
PËR LËSHIMIN E LEJES PËR OFERTË TË
TJETËRSIMIT
1. I jepet leje Liberti Holdko Galati & Skopje Limited
nga Londra, Mbretëria e Bashkuar, për dhënie të ofertës së
tjetërsimit të Liberti Shoqëri Aksionare e Prodhimit dhe e
Qarkullimit të Produkteve të Metalurgjisë së Zezë - fletë
metalike e ftohtë e mbështjellë, e galvanizuar dhe e
plastifikuar Shkup (në tekstin e mëtejmë: Liberti SHA
Shkup). Ofertën e tjetërsimit e jep Investbroker SHA
Shkup, në emër dhe për llogari të Liberti Holdko Galati &
Skopje Limited.
2. Oferta e tjetërsimit u referohet 2.227.750 aksioneve
të zakonshme me të drejtë vote të emetuara nga Liberti
SHShkup.
3. Tjetërsimi e letrave me vlerë do të bëhet me çmim
prej 40,00 denarë për aksion.
4. Afati për pranim të ofertës është 28 ditë nga botimi i
ofertës së tjetërsimit.
5. Tjetërsuesi i pikës 1 të këtij aktvendimi është i
detyruar që t’i zbatojë të gjitha detyrimet në afatin dhe
mënyrën e parashikuar me Ligjin e Ofertës së Tjetërsimit.
6. Ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e vonon
zbatueshmërinë e tij.
7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut².
PA 1 Numër 10-114
14.12.2020

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut

Стр. 16 - Бр. 300

Shkup

17 декември 2020

Kryetarja,
mr. sc. Nora Aliti, d.v.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk
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