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Изводите од матичната евиденција електронски се 
доставуваат до барателот на пријавената адреса на 
електронска пошта за добивање на  изводи од матична-
та евиденција по електронски пат или до електронско-
то сандаче на е-порталот на профилот на барателот. 

Изводот од матичната евиденција може да биде 
видлив и достапен  на е-порталот во период на важност 
на регистрацијата на корисникот, за што ќе бидат пре-
земени сите мерки  за спречување на  користење од 
трети лица. 

  
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за  начинот на изда-
вање на изводи од матичната евиденција со електрон-
ски потпис  („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 66/18) .   

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 08-879/4 Министер за информатичко 

17 февруари 2020 година општество и администрација, 
Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
874. 

Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 
188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 14.2.2020 година, 
донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДО-
КУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВА-
ЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕ-
СУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА  

ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за документите што ги доставува 

издавачот на хартии од вредност при поднесување на 
барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/08, 171/13, 
64/15, 182/16 и „Службен весник на РСМ“ бр.40/19 и 
236/19 ) во членот 3 Завршни одредби од Правилникот 
за изменување и дополнување на Правилникот за доку-
ментите што ги доставува издавачот на хартии од вред-
ност при поднесување на барањето за одобрение за јав-
на понуда на хартии од вредност („Службен весник на 
РСМ“ бр.40/19) зборовите: „31.12.2019 година“ се за-
менуваат со  зборовите: „31.12.2020 година“. 

    
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.   

 
Број 01-146/1     Комисија за хартии од вредност 

14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
875. 

Врз основа на член 95 од Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност („Службен 
весник на РМ  бр.37/97,  25/2000, 101/2000, 50/2001, 
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 
161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 
39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 
27/16, 119/16, 21/18, 113/18 и 124/19), Управниот одбор 
на Агенцијата за вработување на Република Северна 
Македонија , на седница одржана на ден 30.1.2020  го-
дина , донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАСИ-
РАЊЕ НА АКТИВНИТЕ  ПРОГРАМИ И МЕРКИ  

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Член 1 
Висината на средствата за финсирање на активните 

програми и мерки за вработување се утврдуваат на 32 
% од месечно остварениот приход од придонесот за 
вработување и се издвојуваат на потсметка на Агенци-
јата за вработување на Република Северна Македонија 
наменета за активни програми и мерки за вработување 
, најдоцна до 30-ти во месецот за претходниот месец. 

 
Член 2 

Агенцијата за вработување на Република Северна 
Македонија е должна издвоените средства да ги корис-
ти исклучиво за намените утврдени со член 1 од оваа 
Одлука. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „ Службен весник на Република 
Северна Македонија “, а ќе се применува почнувајќи со 
месечно остварениот приход од придонесот за вработу-
вање во месец јануари 2020 година. 

 
Бр. 02-662 Претседател 

30 јануари 2012 година на Управен одбор, 
Скопје Ангел Димитров, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
876. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 
од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 17 февруари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за вработување на инва-

лидни лица за производство, промет и услуги СОНЦЕ-
ДООЕЛ експорт-импорт Делчево му се издава лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од фотонапонска електроцентрала 
ФЕЦ “СОНЦЕ”.  


