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ботење, Сектор за криминалистичко оперативни рабо-

ти во Оддел за внатрешна контрола и криминалистич-

ки истраги и професионални стандарди во Министер-

ството за внатрешни работи. 

- Решение бр.13.3.1-60040/1 од 24.7.2020 година со 

кое на Зоран Ѓорѓевски на работно место државен со-

ветник за полициски и криминалистички работи во ка-

бинет на министерот му се изрекува парична казна во 

износ од 15% од последната исплатена месечна нето 

плата на работникот во траење од 6 месеци, а останува 

во сила Решението бр.13.3.1-59604/1 од 23.7.2020 годи-

на со кое Зоран Ѓорѓевски се отстранува од работното 

место и од Министерството за внатрешни работи. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник  на Република Северна Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 44-7375/1   Претседател на Владата 

28 јули 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2406. 

Врз основа на член 27 став (9) и член 190 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 

13/13, 188/13, 43/2014, бр.15/2015, бр.154/2015, 

бр.192/2015, бр.23/2016, бр.83/2018 и 31/2020 ), Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на ден 24.7.2020 го-

дина донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНAТA НA 

БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за одобрување на приватна понуда на хартии од 

вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 6/2007, 

бр.88/2007, бр. 4/2012, бр. 84/2014, бр. 28/2016, бр. 

182/2016, бр. 192/2019 и бр. 236/2019), во член 4 став 

(2) зборовите „заклучок со кој“ се заменуваат со зборо-

вите „решение со кое“. 

 

Член 2 

Образецот Б-ПП Барање за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност, кој е прилог на Правил-

никот, се заменува со нов Образец Б-ПП Барање за 

одобрување на приватна понуда на хартии од вредност, 

прилог на овој Правилник. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за одобрува-

ње на приватна понуда на хартии од вредност. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во  „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Број 01-375/3     Комисија за хартии од вредност 

24 јули 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 


