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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

266. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија, 

постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 1 од Зако-

нот за судовите („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18) и 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.96/19) в.в. со член 54 став 1 точка 1 од Законот за 

Судскиот совет на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), на ден 

20.1.2021  година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува престанок на судиската функција на 

Јулијана Гаревска, судија на Основен суд Куманово,  

по сопствено барање. 

Решението влегува во сила од  20.1.2021 година.  

 

Бр. 02-145/1 Судски совет на Република 

22 јануари 2021 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

__________ 

267. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија,  

врз основа на член 47 став 5 од Законот за судовите   

(„Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18  

и  198/18  и  „Службен весник на РСМ“ бр.96/19), обја-

вува 

 

О  Г Л А С 

 

-  за избор на претседател на Основен суд Берово и 

-  за избор на претседател на Основен суд Виница. 

Кандидатите за избор на претседател на суд треба 

да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и 

член 47 од Законот за судовите („Службен  весник на 

РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18  и  198/18  и „Служ-

бен весник на РСМ“ бр.96/2019). 

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со пот-

ребната документација  во оригинал или заверена фотоко-

пија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Републи-

ка Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5, Скопје, во 

рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен вес-

ник на РСМ“. Образецот за пријава може да се подигне во 

електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на 

Република Северна Mакедонија на следната адреса: 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.  

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Службен  весник на РМ“ бр.150/2010). Од 

страна на Судскиот совет на РСМ ќе бидат спроведени 

психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандида-

тите кои ги немаат положено тестовите, како и провер-

ка на знаење на практична работа со компјутери. По 

однос на термините за полагање на тестовите и провер-

ка на знаење на практична работа со компјутери, кан-

дидатите ќе бидат дополнително известени од страна 

на Судскиот совет на Република Северна Македонија. 

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тестот 

за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 

Бр. 09-116/2 Судски совет на Република 

21 јануари 2021 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

268. 

Врз основа на член 190 и член 34 став 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, и 31/2020), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на ден 20.01.2021 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАТЕГО-

РИИТЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И НАЧИ-

НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И 

СТРУКТУРАТА НА ВЛОГОВИТЕ ПРИ ОСНОВАЊЕ 

И СРЕДСТВАТА ОД АКТИВАТА НА ОВЛАСТЕНО 

ПРАВНО ЛИЦЕ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА И  

ВО КОНТИНУИТЕТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за утврдување на категориите на соп-

ствени средства и начинот на пресметување на износот и 

структурата на влоговите при основање и средствата од 

активата на овластено правно лице со кои треба да распо-

лага и во континуитет („Службен весник на Република 

Македонија“ број 150/2010, 35/2011 и 32/2014) во член 1 

став 1 алинеја 5 и алинеја 6 се бришат.  
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Член 2 

Во член 13 зборовите “согласно образецот Сопстве-

ни средства на овластено правно лице - СОПЛ” се бри-

шат. 

 

Член 3 

Член 14 се менува и гласи: 

,,Содржината, начинот и роковите за поднесување 

на извештаите до Комисијата за износот на основната 

главнина и сопствените средства на овластено правно 

лице е пропишана со Правилникот за задолжителна 

содржина, форма и рокови за доставување на извешта-

ите за работењето на овластени учесници, берзи и 

депозитари,,. 

 

Член 4 

Член 15 и член 16 од Правилникот се укинуваат. 

 

Член 5 

Формуларот ССОПЛ: Ниво и структура на средства 

на овластено правно лице и Упатството за пополнува-

ње на формуларот СОПЛ, се укинуваат. 

 

Член 6 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за утврдување на категориите на сопствени сред-

ства и начинот на пресметување на износот и структу-

рата на влоговите при основање и средствата од акти-

вата на овластено правно лице со кои треба да распола-

га и во континуитет. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија, а ќе се применува од 

01.02.2021 година. 

 

Број 01-62/2     Комисија за хартии од вредност 

20 јануари 2021 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

 

Në bazë të nenit 190 dhe nenit 34 paragrafi 4 të Ligjit 

të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” 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 31/2020), Komisioni i Letrave me 

Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e 

mbajtur më 20.1.2021 miratoi 

R R E G U L L O R E 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES 

SË PËRCAKTIMIT TË KATEGORIVE TË MJETEVE 

VETJAKE DHE TË MËNYRËS SË PËRLLOGARITJES 

SË SHUMËS DHE STRUKTURËS SË INVESTIMEVE 

GJATË THEMELIMIT DHE TË MJETEVE TË AKTIVIT 
TË PERSONIT JURIDIK TË AUTORIZUAR TË 

CILAT DUHET T’I ZOTËROJË VAZHDIMISHT 

 

Neni 1 

Në Rregulloren e përcaktimit të kategorive të mjeteve 

vetjake dhe të mënyrës së përllogaritjes së shumës dhe të 

strukturës së investimeve gjatë themelimit dhe të mjeteve 

të aktivit të personit juridik të autorizuar të cilat duhet t’i 

zotërojë vazhdimisht („Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë“ numër 150/2010, 35/2011 dhe 32/2014) në 

nenin 1 paragrafi 1 nënparagrafi 5 dhe 6 fshihen.  

 

Neni 2 

Në nenin 13, fjalët “në përputhje me formularin Mjete 

vetjake të një personi juridik të autorizuar – SOPL” 

fshihen. 

 

Neni 3 

Neni 14 ndryshon dhe bëhet: 

“Përmbajtja, mënyra dhe afatet e parashtrimit të 

raporteve drejtuar Komisionit të shumës së kapitalit 

themelor dhe të mjeteve vetjake të personit juridik të 

autorizuar është e përcaktuar me Rregulloren e 

përmbajtjes, të formës dhe të afateve të detyrueshme për 

dorëzimin e raporteve të punës së pjesëmarrësve të 

autorizuar, të bursave dhe të depozitarëve”. 

 

Neni 4 

Neni 15 dhe 16 të Rregullores shfuqizohen. 

 

Neni 5 

Formulari SSOPL: Niveli dhe struktura e mjeteve të 

personit juridik të autorizuar dhe Udhëzimi për plotësimin 

e formularit SOPL fshihen. 

 

Neni 6 

Komisioni vërteton tekst të zbardhur të Rregullores së 

përcaktimit të kategorive të mjeteve vetjake dhe të mënyrës 

së përllogaritjes së shumës dhe të strukturës së investimeve 

gjatë themelimit dhe të mjeteve të aktivit të personit juridik 

të autorizuar të cilat duhet t’i zotërojë vazhdimisht. 

 

Neni 7 

Kjo rregullore hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në 

„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“, 

ndërkaq do të zbatohet nga data 1.2.2021. 

 

Numër 01-62/2 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës 

20.1.2021 së Maqedonisë së Veriut 

Shkup Kryetarja, 

 Mr.Sc. Nora Aliti, d.v. 


