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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1248.
Врз основа на член 58 став (1) точка 3) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 25 март 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20, 74/20 и 76/20), во членот 1, по точката 5. се
додава нова точка 6., која гласи:
„6. Се забранува движење на населението на територијата на Република Северна Македонија, во деновите
сабота и недела, во временски период од 16.00 часот до 5.00 часот наредниот ден.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредениот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2416/4
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1249.
Врз основа на член 1 став 2, член 88 став 1 точка б) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на РСМ“ број 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 седницата одржана на ден 16.3.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката број 02-348/1 од 15.3.2020 година за измени и дополнувања на
Правилата за тргување на Македонска Берза АД Скопје.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје да достави до Комисијата за хартии од вредност
на Република Северна Македонија пречистен текст на Правилата за тргување на Македонска Берза АД
Скопје.
3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
4. Жалбата изјавена на ова решение не го одлага неговото извршување.
5. Решението ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-41
16 март 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
1250.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ ставови (2) и (4) од Законот за супервизија на
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010,
44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 198/2018 и „Служ бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 17.3.2020 година донесе
ТАРИФНИK
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА
Член 1
Во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за
супервизија на осигурувањето и роковите за уплата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
147/2009, 149/2009, 154/2009, 20/2012, 130/2013, 1/2015, 22/2016, 16/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 23/2020), по членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:
“Член 3-a
По исклучок на тарифен број 4.2 и 4.3 од овој тарифник, Агенцијата не наплаќа надоместок во случаи кога
издава лиценца за застапник во осигурувањето по службена должност а врз основа на добиено известување за
раскинување на договор за застапување во осигурување со едно друштво за осигурување, друштво за застапување во осигурување односно банка или раскинување на договор за застапување во осигурување во една или
повеќе класи на осигурување, но согласно постојната лиценца за застапник во осигурување, лицето сеуште
врши работи на застапување во осигурување за друго друштво за осигурување, друштво за застапување во
осигурување односно банка или во други класи на осигурување (има активен договор за застапување во осигурување).
Член 2
Во член 4 во ставот (4) по зборовите: “до добивање на податоци за основот за утврдување на висината на
годишниот надоместок за спроведување супервизија согласно став (3) од овој член, плаќаат квартален паушален износ на надоместок” се додаваат зборовите: “кој се однесува на првиот нареден квартал после кварталот
во кој друштвото за осигурување, осигурителното брокерско друштва, друштвото за застапување во осигурување односно банката започнало со вршење работи на осигурување, осигурително брокерски работи односно
работи на застапување во осигурување и тоа“.
Член 3
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 03-276/1
17 март 2020 година
Скопје

Советот на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.
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