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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3965.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
финансирање на политичките партии,
што Собранието на Република Северна Македонија го
донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.
Бр. 08-4355/1
5 декември 2020 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Член 1
Во Законот за финансирање на политичките партии
(„Службен весник на Република Македонија“ број
76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009, 148/11, 142/12, 23/13
и 140/18), во член 27-б ставот 3 се менува и гласи:
„Запирањето (суспензија) на исплатата од ставот 1
на овој член, трае до уредно исполнување на обврските до крајот на тековната година согласно со членовите 16, 25, 26 став 3 и 27 од овој закон.“.
Член 2
Вкупните средства за годишно финансирање на политичките партии за 2020 година и 2021 година се во
висина од 0,105% од вкупните изворни приходи на Буџетот на Република Северна Македонија.
На политичките партии на кои им се исплатени
средства во износ согласно со Уредбата со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ брoj 166/20 и 169/20), ќе им се исплати разликата
на средства од износот кој им е исплатен до износот утврден со ставот 1 на овој член, најдоцна до 31 декември 2020 година.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË FINANCIMIT TË
PARTIVE POLITIKE
Neni 1
Në Ligjin e Financimit të Partive Politike ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 76/2004,
86/2008, 161/2008, 96/2009, 148/11, 142/12, 23/13 dhe
140/18), në nenin 27-b, paragrafi 3 ndryshohet dhe bëhet:

"Ndërprerja (pezullimi) e pagesës nga paragrafi 1 i këtij
neni zgjat deri në përmbushjen e rregullt të detyrimeve deri
në fund të vitit vijues, në pajtim me nenet 16, 25, 26
paragrafi 3 dhe 27 të këtij ligji.".
Neni 2
Mjetet e përgjithshme të financimit vjetor të partive
politike për vitin 2020 dhe 2021 janë në lartësi prej 0,105%
të të hyrave të përgjithshme burimore të Buxhetit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Partive politike që u janë paguar mjetet në shumën që
është në pajtim me Dekretligjin me fuqi ligjore për
financimin e partive politike në vitin 2020, ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër
166/20 dhe 169/20), do t'u paguhet dallimi i mjeteve nga
shuma që u është paguar deri në shumën e përcaktuar me
paragrafin 1 të këtij neni, më së voni deri më 31 dhjetor
2020.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare
të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

3966.
Врз основа на член 13 став (3) 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 10 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на Општина Ресен, се пренесуваат
во сопственост без надоместок недвижни ствари – објекти, со вкупна површина од 356 м2, кои се наоѓаат на
ул. „Село“, КО Љубојно, запишани во Имотен лист
бр.1200, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:
- зграда бр.1, намена на зграда В4 – 10, влез 1, кат
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 116 м2, КП бр.2608,
- зграда бр.2, намена на зграда В4 – 10, влез 1, кат
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 85 м2, КП бр.2608,
- зграда бр.1, намена на зграда В4 – 10, влез 1, кат
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со
внатрешна површина од 155 м2, КП бр.2094.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9091/2
10 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

11 декември 2020
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3967.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од корона вирусот COVID-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија („Службен весник
на Република Северна Македонија” бр. 290/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗВОЗ НА ФЛАШИРАНО ВИНО И ВИНО ВО ЦИСТЕРНИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на референтните цени за извоз на флаширано вино и вино во цистерни.
Член 2
Висината на референтните цени од член 1 на оваа одлука се утврдува според видот на пакувањето во кое се извезува виното, количината и дестинацијата каде се извезува и изнесува:

Стр. 4 - Бр. 294

11 декември 2020

Референтна цена на наливно вино во цистерна по

ОДЛУКА

тарифски подброј 220429

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-

Референтна цена по литар

Дестинација

во цистерна

1

Австрија

6,7

2

Албанија

1,6

3

БиХ

3,5

ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

4

Бугарија

3,5

вање согласност за набавка на недвижни ствари со

5

Германија

6,7

непосредна спогодба бр.44-915/1 од 28 јануари 2020 го-

6

Грција

2,7

дина („Службен весник на Република Северна Македо-

7

Италија

5,3

нија“ бр.22/20).

8

Јапонија

6,7

9

Канада

6,7

10

Кина

6,7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

11

Косово

1,3

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

12

Обединето кралство

6,7

нија“.

13

Швајцарија

6,7

14

Чешка

5,3

Бр. 44-11846/1

Претседател на Владата

15

Црна Гора

4,0

10 декември 2020 година

на Република Северна Македонија,

16

Хрватска

4,0

Скопје

Член 2

Зоран Заев, с.р.
__________

17

Холандија

6,7

18

Србија

2,1

19

Словенија

4,3

20

Словачка

4,0

акредитација („Службен весник на Република Македо-

21

Русија

8,0

нија“ бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014, 53/2016 и

22

Полска

5,3

83/2018), Владата на Република Северна Македонија на

23

Кипар

5,3

седницата одржана на 7 декември 2020 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11837/1
10 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3968.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 10 декември 2020 година, донесе

3969.
Врз основа на член 12 став 1 алинеа 1 од Законот за

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста член на Советот на Институтот за
акредитација на Република Северна Македонија- претставник од универзитетите, се разрешува д-р Дарко Данев, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 11330/2

Претседател на Владата

7 декември 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

11 декември 2020

Бр. 294 - Стр. 5

3970.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 декември
2020 година, донесе

3972.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
7 декември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА

1. Даниел Антоски се именува за вршител на должноста директор на Воспитно-поправна установа, Воспитно поправен дом – Тетово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

1. Во Решението за формирање Совет за реформа на
јавната администрација бр. 44-10726/1 од 17 ноември
2020 година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.277/2020), во точка 2 под б) алинеја 9,
зборовите „д-р Драги Рашковски“, се заменуваат со зборовите „Мухамед Зеќири“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11597/1
7 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3971.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019 и 220/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
7 декември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ВПУ ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО
1. Од должноста директор на Воспитно-поправна установа Воспитно-поправен дом – Тетово се разрешува
Зоран Стојановски, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 11702/2
7 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В. Д. ДИРЕКТОР НА ВПУ
ВОСПИТНО- ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО

Бр. 20 – 11823/1
7 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3973.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 13 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16,
106/16, 120/16, 21/18, 21/18 и 64/18), министерот за
внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОВИКУВАЊЕ И АНГАЖИРАЊЕ
НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ
НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на полицијата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 56/07), обрасците бр.1 и бр.2 се заменуваат со нови
Обрасци бр.1 и бр.2, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 13.1-95253/1
3 декември 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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11 декември 2020
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3974.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005,
бр.25/2007, бр.07/2008 57/2010, 135/2011, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен весник на РСМ 31/2020), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по Барањето за одобрување на приватна понуда
на хартии од вредност - втора емисија на акции на осигурителното брокерско друштво СН осигурителен брокер АД Битола, поднесено на ден 23.11.2020 година и
изменето и дополнето на ден 27.11.2020, на седницата
одржана на ден 4.12.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На осигурителното брокерско друштво СН осигурителен брокер АД Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на 25.690 обични акции во
износ од 1.284.500 евра, односно 79.247.227,00 денари
по пат на приватна понуда согласно Одлуката 0214/129-13 од 05.11.2020 година за зголемување на основната главнина од сопствени средства на Друштвото
со издавање на хартии од вредност по пат на приватна
понуда-втора емисија на акции.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката 02-14/129-13 од
5.11.2020 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот
регистар.
4. Одобрението за издавање на хартии од вредност
по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов
Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
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тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во Трговскиот регистар.
6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
УП1 Бр. 10-126
4 декември 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 9 dhe nenit 27 të Ligjit të Letrave me
vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, nr.25/2007,
nr.07/2008 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta
Zyrtare e RMV-së” 31/2020), Komisioni i Letrave me
Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut duke vepruar
ndaj Kërkesës për miratimin e ofertës private të letrave me
vlerë – emetim i dytë i aksioneve i shoqërisë së brokerimit
në sigurime SN osiguritelen broker SHA Manastir, të
parashtruar më 23.11.2020 dhe ndryshuar dhe plotësuar më
27.11.2020, në seancën e mbajtur më 04.12.2020 solli
AKTVENDIM
PËR DHËNIE TË MIRATIMIT PËR EMETIM TË
LETRAVE ME VLERË AFATGJATE NËPËRMJET
OFERTËS PRIVATE
1. Shoqërisë së brokerimit në sigurime SN osiguritelen
broker SHA Manastir i jepet miratim për emetim të letrave
me vlerë afatgjate nëpërmjet ofertës private - emetim i dytë
i 25.690 aksioneve të zakonshme në shumë prej 1.284.500
euro, respektivisht 79.247.227,00 denarë nëpërmjet ofertës
private në përputhje me Vendimin 02-14/129-13 datë
05.11.2020 për rritje të kryegjësë themelore nga mjete
vetjake të Shoqërisë me emetim të letrave me vlerë
nëpërmjet ofertës private – emetim i dytë i aksioneve.
2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e
këtij Aktvendimi ka për obligim që t’i kryejë të gjitha
detyrimet nga letrat me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën
e paraparë me Ligj dhe Vendimin 02-14/129-13 të datës
05.11.2020.
3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e
këtij Aktvendimi ka për obligim që brenda 8 (tetë) ditëve
nga realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e
kryegjësë themelore në Regjistrin tregtar.
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4. Miratimi për emetim të letrave me vlerë nëpërmjet
ofertës private do të zbatohet me kusht që Regjistri
Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të sjellë
aktvendim për regjistrim të rritjes së kryegjësë themelore.
5. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e
këtij Aktvendimi ka për obligim që t’i dorëzojë letrat me
vlerë për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë
brenda 3 (tri) ditëve punuese nga dita e regjistrimit të
rritjes së kryegjësë themelore në regjistrin tregtar.
6. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e
këtij Aktvendimi ka për obligim që brenda 5 (pesë) ditëve
punuese nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave
me vlerë, të dorëzojë provë Komisionit të Letrave me
Vlerë se është bërë regjistrim i aksioneve.
7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
UP1 Nr. 10-126
4.12.2020
Shkup

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

3975.
Врз основа на член 190 и член 75 став 3 и 4 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016, 83/2018, Службен весник на РСМ бр. 31/2020),
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.12.2020
година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗАТА И НА
СРЕДСТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА
ГЛАВНИНА НА БЕРЗАТА
Член 1
Се менува член 1 од Правилникот за определување
на задолжителната структура и начинот на пресметка
на основната главнина на берза и на средствата што ја
сочинуваат основната главнина на берзата (Службен
весник на Република Македонија број 130/2006 и
56/2014) и истиот гласи:
„Со Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата се уредува определувањето на
задолжителната структура и начинот на пресметка на
основната главнина на берза и на средствата на берзата
со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст Комисија), а
особено:

- дефинирање на основната главнина на берза;
- структура на основната главнина при основање на
берза;
- минималниот износ на основната главнина со кој
берзата треба да располага во континуитет;
- начин на пресметка на вредноста на средствата
што ја сочинуваат основната главнина на берзата“.
Член 2
Во член 4 став 2 од Правилникот се менува алинејата (2) и гласи:
„максимален износ на влогот во обврзници, други
краткорочни хартии од вредност и удели во отворени
инвестициски фондови во висина до 25% од основната
главнина“.
Член 3
Во член 5 став 1 од Правилникот по алинејата (4) се
додава нова алинеја (5) која гласи: „-удели во отворени
инвестициски фондови“.
Алинеите (5) и (6) стануваат алинеи (6) и (7) соодветно.
Член 4
Во член 7 од Правилникот по ставот 1 се додава нов
став 2 кој гласи:
„Вреднувањето на уделите во отворените инвестициски фондови ќе се врши согласно дневната вредност
на уделите за секој ден во месецот“.
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4 соодветно.
Член 5
Се менува Формулар-1: ОГБЕ-1 Ниво на средства
на берза, кој е даден во прилог на овој Правилник.
Член 6
Се укинуваат член 8, член 9, член 9а, член 10 и член
11 од Правилникот.
Член 7
Се укинуваат Формулар-1: ОГБЕ-1 Ниво на средства на берза и Формулар-2: ОГБЕ-2-средства и задолженост.
Член 8
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот
за определување на задолжителната структура и начинот
на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата.
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во Службен весник на Република Северна Македонија, освен членовите 1, 6 и 7
кои влегуваат во сила од 1.1.2021 година.
Одредбата од член 5 од овој Правилник престанува
да важи од 1.1.2021 година.
Бр. 01-708/2
7 декември 2020 година
Скопје

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

Стр. 10 - Бр. 294
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

3976.
Врз основа на член 118 став (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија” број
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013,
164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018 и
Службен весник на Република Северна Македонија број
180/2019) и 151 став (7) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/2008, 124/2010, 17/2011 и
13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на
седницата, одржана на 3.12.2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД СТРАНА НА
ЧУВАРОТ НА ИМОТ

весник на Република Северна Македонија“ бр.165/20,
се менува називот на друштвото при што зборовите
„Друштвото за производство, трговија и услуги БИО
ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ, Охрид“ се менуваат со зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги БИО
ЕНТЕРПРАЈС ДОО, Охрид“.
2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги БИО
ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ, Охрид“ се менуваат со зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги БИО
ЕНТЕРПРАЈС ДОО, Охрид“.
3. Ова решение се доставува до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна
средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на
пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.
4. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 08-103/20
7 декември 2020 година
Скопје

Заменик претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Енвер Елмази, с.р.

Член 1
Правилникот за известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од
страна на чуварот на имот („Службен весник на Република Македонија” бр.183/2013) во член 2 став (1) точката д)
зборовите: „финансиско-информативниот сервис Блумберг“ се заменуваат со зборовите: „финансиско-информативните сервиси на Bloomberg или на Refinitiv“.

Në bazë të nenit 191, paragrafi (4) të Ligjit të
Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“
nr.96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 9, paragrafi (4) i Rregullores së
Prodhuesve Preferencial, që Përdorin Tarifë Preferenciale
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“
nr.116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 7 dhjetor 2020, miratoi

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

AKTVENDIM
PËR NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT TË MARRJES
SË STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT
PREFERENCIAL

Бр. 01-932/3
9 декември 2020 година
Скопје

Член на
Советот на експерти
Дарко Саздов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3977.
Врз основа на член 191 став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 9 став (4) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“,
бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, на седницата
одржана на 7 декември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08103/20 од 18 јуни 2020 година, објавено во „Службен

1. Në pikën 1 të Aktvendimit të Marrjes së Statusit të
Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial PA1 nr. 08-103/20
datë 18 qershor 2020, të publikuar në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.165/20,
ndryshohet emri i shoqërisë, me çka fjalët „Shoqëria e
Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve BIO
ENTERPRAJS SHPKNJP, Ohër“ zëvendësohen me fjalët
„Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve BIO
ENTERPRAJS SHPK, Ohër“.
2. Në pikën 2, nënpika 1, emri dhe selia: fjalët
"Shoqëria eProdhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve BIO
ENTERPRAJS SHPKNJP Ohër" zëvendësohen me fjalët
"Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve BIO
ENTERPRAJS SHPK, Ohër".
3. Ky aktvendim dërgohet deri te parashtruesi, te
Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe
e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës e
Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut
të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
4. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij,
ndërkaq botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 08-103/20
7 dhjetor 2020
Shkup

Zëvendëskryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Enver Elmazi, d.v.

Стр. 12 - Бр. 294
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3978.
Врз основа на член 85 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 19 став (1) точка 18 од Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје („Службен Весник
на Република Северна Македонија“ бр.165/20), по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Решение за одобрување на Правилата за изменување и дополнување на Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети бр12-2405/4 од 10.12.2020 година, Управниот одбор на Друштвото со Одлука бр. 02-7740/2 на седницата одржана на ден 11.12.2020 година донесе:
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕКУГРАНИЧНИ
ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ
Член 1
Во Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 228/19) во членот 2, ставот (2) се менува и гласи:
„За доделување на правото на користење на прекуграничните преносни капацитети на интерконективните далекуводи помеѓу операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија и операторите на соседните електропреносни системи:
1) ЈП ЕМС – Република Србија
2) ЕСО ЕАД – Република Бугарија
3) IPTO– Република Грција
4) KOSTT – Република Косово
АД МЕПСО може:
1. во соработка со операторот на соседниот електропреносен систем на целокупниот расположив прекуграничен преносен капацитет на соодветната граница да спроведува заедничка аукција (Joint Auction), или
2. да учествува во регионална канцеларија за координирано доделување на расположивиот прекуграничен преносен капацитет на соодветната граница.
Член 2
Во Прилог 1, точка 2 во првиот пасус по точката 3) се додава точка 4) која гласи:
„ 4) KOSTT – Република Косово“.
Насловот на точка 3 се менува и гласи:
„МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА NTC НА ЕЕС НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“
Во вториот пасус по зборовите „Црна Гора“ се додава зборот „Косово“.
Во осмиот пасус по зборот „Србија“ се додава „Косово“.
Член 3
Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-7737
11 декември 2020 година
Скопје

АД МЕПСО
Генерален директор,
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