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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4467. 
Врз основа на член 19 од Законот за технолошки  

индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 72/2015, 
129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015, 30/2016 и 
83/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 18 декември 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ 

ЗОНИ 
 
1. Јенс Бруно Вендланд се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолош-
ки индустриски развојни зони. 

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони, се именува 
Владо Савевски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-11372/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4468. 
Врз основа на член 142 од Законот за заштита на 

природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 
146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на                                            
18 декември 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНО-
ВА  НАЦИОНАЛЕН ПАРК  ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА 

 
1. За претседател на Одборот за контрола на мате-

ријално-финансиското работење на Јавната установа 
Национален парк Пелистер-Битола, се именува Тијана 
Димовска-Тошевска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-11374/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4469. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 18 де-
кември 2018 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА  ОСНОВАЧОТ  НА  ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - НЕГОТИНО 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом-Неготино се именува 
Диме Цветков. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 11375/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4470. 
Врз основа на член 48 од Законот за едношалтер-

скиот систем и за водење на трговскиот регистар и ре-
гистар на други правни лица („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007, 
140/2008, 17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015, 
192/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 18 декември 2018 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЗАМЕНИК  ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА  ЗА ЖАЛБИ 

 
1.За заменик претседател и заменик член на Коми-

сијата за жалби, се именуваат:  
а) за заменик претседател 
- Неда Гацова 
б) за заменик член 
- Симона Страшеска-Тодорова 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-11376/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4471. 
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 
30/2016, 178/2016 и 64/2018), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – 
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИ-
ОТ  СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ 

 
1.За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“- 
Скопје, се именува Музафер Рамески. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 11377/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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4472. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 
и 140/2018), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 

ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Газменд Хамзаи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за ревматологија – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматоло-
гија – Скопје, се именува Енес Шеху. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-11381/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4473. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 
и 140/2018), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Енес Шеху се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсиколо-
гија – Скопје, се именува Газменд Хамзаи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-11382/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

4474. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 

од Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 

и 140/2018), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 

ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 

 

1. Лилјана Кочанковска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот 

на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – 

Скопје. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологи-

ја – Скопје, се именува Трајче Нешковски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-11384/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4475. 

Врз основа на член  43 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2018 го-

дина (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

196/17 и 207/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 25.12.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНО-

МЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Програмата за рамномерен регионален развој во 

2018 година (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 17/18), во членот 2 табелата бр.1 се заменува 

со нова табела, која гласи: 

 

 " 

     Табела бр.1           денари 

   

Вкупно средства 200.000.000               

1. Активности преку Министер-

ството за локална самоуправа   

1.1 Финансирање на активностите и 

задачите на центрите за развој на 

планските региони за тековната го-

дина 

  

 

9.600.000                
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      2.      2 Активности преку Бирото за реги-
онален развој  

                     
 
                

2.1 Неизмирени обврски од 2017 го-
дина 24.566.366     
2.2 Неповратно учество во финан-
сирање на проекти за развој на 
планските региони  117.818.388 
2.3 Неповратно учество во финан-
сирање на проекти за развој на под-
рачја со специфични развојни пот-
реби 33.015.875 
2.4 Неповратно учество во финан-
сирање на проекти за развој на се-
лата 

 14.999.371 
                     

                      
                " 
 

Член 2 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ,,Службен весник на Република Македони-
ја".  

 
Бр. 44-11367/1 Заменик на претседателот 

  25 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

4476. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17 
и 207/18) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 го-
дина, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-

СИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
ЗА 2018 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-
ниот развој за 2018 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.16/18, 100/18, 127/18, 172/18, 
193/18 и 231/18) во делот II, став (2) во табелата во 
подмерката 1.3 износот „1.100.000,00“ се заменува со 
износот „500.000,00“. 

Во подмерката 1.4 износот „4.000.000,00“ се заме-
нува со износот „7.600.000,00“. 

Во подмерката 1.9 износот „4.000.000,00“ се заме-
нува со износот „1.000.000,00“. 

 
II 

Во делот IX, став (9) износот „285.000.000,00“ се за-
менува со износот „500.000.000,00“. 

 
III 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
Бр. 44-11500/1 Заменик на претседателот 

25 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

4477. 

Врз основа на член 64 став (3) од Законот за меѓу-

народна и привремена заштита* („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.64/18), министерот за внат-

решни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СЛОБО-

ДА НА ДВИЖЕЊЕ НА БАРАТЕЛ  НА  ПРАВО  НА  

МЕЃУНАРОДНА И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува  начинот за огра-

ничување на слобода на движење на барател на право 

на меѓународна и привремена заштита (во натамошни-

от текст: барател на право на азил). 

 

Член 2 

(1) Организациската единица во Министерството за 

внатрешни работи (во натамошниот текст: Министер-

ството), надлежна за постапување во случите од член 

63 став (2) алинеи 1, 3 и 4 од Законот за меѓународна и 

привремена заштита* (во натамошниот текст: Законот),  

доставува барање до надлежната организациска едини-

ца за азил во кое ги наведува причините за ограничува-

ње на слобода на движење на барател на право на азил. 

(2) За случајот од член 63 став (2) алинеја 2 од Зако-

нот, надлежната организациска единица за азил доста-

вува барање до надлежната организациска единица за 

гранични работи и миграции во Бирото за јавна безбед-

ност во Министерството (во натамошниот текст: над-

лежната организациска единица за гранични работи и 

миграции), во кое ги наведува причините за ограничу-

вање на слобода на движење на барател на право на 

азил. 

(3) Барањето од ставовите (1) и (2) на овој член сод-

ржи: лични податоци на барателот на азил за кој се ба-

ра ограничување на слобода на движење, причините, 

видот на мерката за ограничување на слобода на дви-

жење на барателот на азил, како и рокот на траење на 

мерката за ограничување на слобода на движење на ба-

рателот на право на азил. 

 (4) По поднесеното барање од ставовите (1) и (2) 

на овој член надлежната организациска единица за 

азил изготвува барање за донесување решение со кое 

на барателот на право на азил му се изрекува мерка - 

сместување во Прифатен центар за странци, кое го дос-

тавува до надлежната организациска единица за гра-

нични работи и миграции. 

 

Член 3 

Решението со кое се изрекува мерката - сместување 

во Прифатен центар за странци на барателот на азил го 

изготвува надлежната организациска единица за гра-

нични работи и миграции, по претходно добиено бара-

ње од надлежната организациска единица за азил од 

член 2 став (4) од овој правилник. 
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Член 4 

(1) Организациската единица во Министерството, 

надлежна за постапување во случите од член 63 став 

(2) алинеи 1, 3 и 4 од Законот, која до надлежната орга-

низациска единица за азил го поднела барањето за ог-

раничување на слобода на движење на барател на пра-

во на азил, може да побара продолжување на мерката 

за ограничување на слобода на движење - сместување 

во Прифатен центар за странци. 

(2) За случајот од член 63 став (2) алинеја 2 од Зако-

нот, надлежната организациска единица за азил може 

да побара продолжување на мерката за ограничување 

на слобода на движење - сместување во Прифатен цен-

тар за странци од надлежната организациска единица 

за гранични работи и миграции. 

(3) Доколку организациската единица од ставот (1) 

на овој член не побара продолжување на мерката за ог-

раничување на слобода на движење, - сместување во 

Прифатен центар за странци, надлежната организацис-

ка единица за азил писмено се обраќа до истата, со цел 

да утврди дали се уште постојат причините поради кои 

настапило ограничување на слободата на движење на 

барателот на право на азил, пред истекување рокот на 

мерката.   

(4) Причините за продолжување на мерката за огра-

ничување на движење - сместување во Прифатен цен-

тар за странци, се составен дел и се образложени во ба-

рањето за продолжување на мерка за ограничување на 

слобода на движење. 

(5) По барањето за продолжување на мерката за ог-

раничување на слобода на движење од ставовите (1) и 

(2) на овој член, надлежната организациска единица за 

азил доставува барање до надлежната организациска 

единица за гранични работи и миграции за продолжу-

вање на мерката за ограничување на слобода на движе-

ње - сместување во Прифатен центар за странци. 

(6) Надлежната организациска единица за гранични 

работи и миграции изготвува ново решение за продол-

жување на ограничување на слободата на движење на 

барателот на право на азил во Прифатниот центар за 

странци. 

  

Член 5 

(1) Мерката за ограничување на слобода на движе-

ње - сместување во Прифатен центар за странци, може 

да се прекине и пред рокот на траење наведен во реше-

нието за ограничување на слобода на движење, докол-

ку престанат причините за одредување на мерката. 

(2) Престанокот на причините за одредување на 

мерка ограничување на движење на барател на право 

на азил го констатира организациската единица во Ми-

нистерството, надлежна за постапување во случите од 

член 63 став (2) алинеи 1, 3 и 4 од Законот и за истото 

писмено ја известува надлежната организациска едини-

ца за азил.  

(3) За случајот од член 63 став (2) алинеја 2 од Зако-

нот, надлежната организациска единица за азил го кон-

статира престанокот на причините за одредување на 

мерка ограничување на движење на барател и писмено 

ја известува надлежната организациска единица за гра-

нични работи и миграции. 

(4) По  констатираниот престанок на причините од 

ставовите (1) и (2) на овој член, надлежната организа-

циска единица за азил писмено ја известува надлежна-

та организациска единица за гранични работи и мигра-

ции за потребата од престанок на мерка ограничување 

на движење на барател на право на азил во Прифатниот 

центар за странци. 

(5) Надлежната организациска единица за гранични 

работи и миграции  изготвува решение  за престанок на 

мерката за ограничување на слобода на движење во 

Прифатниот центар за странци. 

(6) Надлежната организациска единица за азил 

писмено го известува барателот на право за азил за до-

несеното решение  за престанок на мерката за ограни-

чување на слобода на движење во Прифатниот центар 

за странци. 

  

Член 6 

Решение за забрана за движење надвор од Прифа-

тен центар за баратели на азил или друго место за 

сместување определено од страна на Министерството 

за труд и социјална политика на барателот на право на 

азил, како и продолжување или прекинување на реше-

нието со кое е изречена мерката, го изготвува надлеж-

ната организациска единица за азил за случаите од 

член 63 став (2)  од Законот. 

 

Член 7 

Овoj правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 13.1.1-107565/1 Министер 

20 декември 2018 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

4478. 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 

тарифни квоти (“Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 

53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија об-

јавува листа на стоки за 2019 година за кои се користи 

принципот на распределба “прв дојден, прв корисник“ 

(first come, first served) и тоа 

 

Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР 

ЗА ПРИСTАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО СТО 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. 11-6751/1  

18 декември 2018 година Министер за економија, 

Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
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4479. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките 

на тарифни квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 
53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2019 
година, за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  
и тоа  

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА 

ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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   Бр. 11-6752/1  
18 декември 2018 година Министер за економија, 
        Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

4480. 
Врз основа на член 50, став (9) од Законот за квали-

тетот на земјоделските производи („Службен весник на 
Република Македонија“ број 140/10, 53/11, 55/12, 
106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЈАЈЦАТА НАМЕНЕТИ 
ЗА ПАЗАР И ЈАЈЦАТА НАМЕНЕТИ ЗА ИНКУБА-
ЦИЈА, ОЗНАКИТЕ И УПОТРЕБАТА НА ОЗНАКИТЕ (*

) 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на означување на јајца-

та наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, 
ознаките и употребата на ознаките (*1) („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 35/11 и 85/13) по 
членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи: 

 
„Член 2-а 

(1) Јајцата од слободно одгледувани кокошки треба 
да бидат произведувани во системи за производство 
кои ги задоволуваат барањата од член 21 од Правилни-
кот за условите и начините на заштита на фармските 
животни (*2), како и: 

1) кокошките имаат постојан дневен пристап до 
простор на отворено (отворен испуст). Одгледувачот 
може да го ограничи пристапот на кокошките во отво-
рен испуст за одредено време од денот во согласност 
со вообичаената добра земјоделска пракса, вклучувајќи 
добра сточарска пракса. Во случај на временско огра-
ничен пристап на кокошките до простор на отворено 
поради заштита на здравјето на јавноста или здравјето 
на животните, јајцата може да се продаваат како јајца 
од „слободно одгледувани кокошки“, без оглед на тоа 
ограничување, под услов пристапот на кокошките до 
отворено да не е ограничен за континуиран период од 
повеќе од 16 недели; 

2) отворениот испуст до кој имаат пристап кокош-
ките е претежно покриен со вегетација и не е употребу-
ван за други намени освен за овоштарници, дрвореди и 
пасишта; 

3) максималната густина на кокошки на отворен ис-
пуст не смее да биде поголема од 2 500 кокошки на 
хектар од земја која е на располагање на кокошките 
или една кокошка на 4m2 во секое време. Меѓутоа во 
случаи каде е обезбедено најмалку 10m2 по кокошка и 
се практикува ротација, па на кокошките им е даден 
пристап до целиот простор во текот на животот на ја-
тото, секој ограден дел (прегон) кој се користи за рота-
ција треба да обезбеди најмалку 2.5 m2 по кокошка и 

4) отворениот испуст не смее да се протега во ради-
ус поголем од 150 метри од најблискиот отвор на об-
јектот. Меѓутоа дозволено е продолжување на отворе-
ниот испуст до 350 метри од најблискиот отвор на  об-
јектот доколку се распоредени доволен број на засол-
ништа како што е наведено во член 21 став (1) и став 
(4) точка 2. од Правилникот за условите и начините на 
заштита на фармските  животни (*3) низ целиот отво-
рен простор со најмалку четири засолништа по хектар. 

                            
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Делегирачката Ре-
гулатива на Советот (ЕУ) 2017/2168 од 20 септември 2017 година 
која ја надополнува Регулативата (ЕК) број 589/2008 во однос на 
маркетинг стандардите за јајца од слободно одгледување каде 
пристапот на кокошките до слободни испусти е ограничен 
(CELEX број 32017R2167). 

(2) Јајца од шталски одгледувани кокошки треба да 
бидат произведени во системи за производство кои ги 
задоволуваат најмалку барањата од член 21 од Правил-
никот за условите и начините на заштита на фармските 
животни. 

(3) Јајцата од кафезно одгледувани кокошки треба 
да бидат произведени во системи на производство кои 
ги задоволуваат барем барањата од: 

1) член 22 од Правилникот за условите и начините 
на заштита на фармските животни (*4) или 

2)  член 23 од Правилникот за условите и начините 
на заштита на фармските животни (*5). 

(4) За одгледувалишта кои имаат помалку од 350 
несилки или одгледуваат репродуктивни јата може да 
се применат отстапување од ставовите (1) и (2) од овој 
член во однос на обврските од член 21 став (1) точка 5. 
втора реченица, став (1) точка6., став (2), став (3) точка 
1. и став (4) точка 1. од Правилникот за условите и на-
чините на заштита на фармските животни (*6). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-11005/3 Министер за земјоделство, 

22 ноември 2018 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Николовски, с.р. 

 
______________________ 

 
(*1) 

Правилникот за начинот на означување на јајцата 
наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, оз-
наките и употребата на ознаките е усогласен со Регула-
тивата на комисијата (ЕУ) број 589/2008 за утврдување 
на деталните правила за спроведување на Регулативата 
на Советот број 1234/2007 во однос на маркетинг стан-
дардите за јајца (CELEX број 32008R0589); 
(*2) 

Членот 21 од Правилникот за условите и начините 
на заштита на фармските животни е усогласен со чле-
нот 4 од Директивата на Советот 1999/74 од 19 јули 
1999 која ги пропишува минималните стандарди за 
заштита на кокошките несилки (CELEX број 
31999L0074); 
(*3)

 Членот 21 став (1) и став (4) точка 2. од Правилни-
кот за условите и начините на заштита на фармските  
животни е усогласен со членот 4 став (1) и став (3) точ-
ка (б) алинеја (ii) од Директивата на Советот 1999/74 
од 19 јули 1999 која ги пропишува минималните стан-
дарди за заштита на кокошките несилки (CELEX број 
31999L0074); 
(*4)

 Членот 22 од Правилникот за условите и начините 
на заштита на фармските животни е усогласен со чле-
нот 5 од Директивата на Советот 1999/74 од 19 јули 
1999 која ги пропишува минималните стандарди за 
заштита на кокошките несилки (CELEX број 
31999L0074); 
(*5) 

Членот 23 од Правилникот за условите и начините 
на заштита на фармските животни е усогласен со чле-
нот 6 од Директивата на Советот 1999/74 од 19 јули 
1999 која ги пропишува минималните стандарди за 
заштита на кокошките несилки (CELEX број 
31999L0074) и 
(*6) 

Членот 21 став (1) точка5. втора реченица, став (1) 
точка6., став (2), став (3) точка 1. и став (4) точка 1. од 
Правилникот за условите и начините на заштита на 
фармските животни е усогласен со втората реченица од 
став (1) точка (г), став (1) точка (г), став (2), став (3) 
точка (а) алинеја (i) и став (3) точка (б) алинеја (i) од 
членот 4 од Директивата на Советот 1999/74 од 19 јули 
1999 која ги пропишува минималните стандарди за 
заштита на кокошките несилки (CELEX број 
31999L0074). 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

4481. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 2) од Зако-

нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 21.12.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ 
СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-
СКИОТ СИСТЕМ,  ВО  ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје за 2017 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со 
Одлука УО бр.02-1576/2-21 од 28.02.2018 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13029/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4482. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 21.12.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАН-
СИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕ-
РАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 
НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 
ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УП-
РАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИС-
ТЕМ,  ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 

2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансис-

киот извештај за работењето на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-

ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје за 2017 година, усвоен од Управниот 
одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО 
бр.02-1576/3 од 28.02.2018 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13030/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4483. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,  64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 21.12.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 
година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционер-
ско друштво, со Одлука УО бр.02-1125/5 од 06.02.2018 
година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 0201-13031/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4484. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) и член 506 
од Законот за трговски друштва на Република Македо-
нија (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 21.12.2018 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГО-
ДИШНА СМЕТКА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Консолидираната го-

дишна сметка на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 
2017 година, усвоена од Управниот одбор на ова Акци-
онерско друштво, со Одлука УО бр.02-1861/5 од 
14.03.2018 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13032/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4485. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) и член 506 
од Законот за трговски друштва на Република Македо-
нија (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 21.12.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ 
ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РА-
БОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА  ЕЛЕКТРОП-
РЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АК-
ЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕК-
ТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  СИСТЕМ,    ВО  ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Консолидираниот Го-

дишен финансиски извештај за работењето на Опера-
торот на електропреносниот систем на Македонија, 
Акционерско друштво за пренос на електрична енерги-
ја и управување со електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост Скопје за 2017 година, усвоен од 
Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Од-
лука УО бр.02-1861/6 од 14.03.2018 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 0201-13033/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

4486. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-

нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,  64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Не се одобрува работењето на член на Управниот 
одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, 
и тоа: Ненад Јовановски - претседател на Управен од-
бор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 0201-13034/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4487. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Не се одобрува работењето на член на Управниот 
одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
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систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, 
и тоа: Елизабета Гиовска - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13035/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4488. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Не се одобрува работењето на член на Управниот 
одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, 
и тоа: Ацо Ристески - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13036/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4489. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Не се одобрува работењето на член на Управниот 
одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, 
и тоа: Кирил Ачкоски - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13037/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4490. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Не се одобрува работењето на член на Управниот 
одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, 
и тоа: Ненад Крстевски - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13038/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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4491. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-

нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Не се одобрува работењето на член на Управниот 
одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, 
и тоа: Сашо T. Василевски - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13039/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4492. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на член на Управниот од-
бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 

за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, 
и тоа: Сашо Василевски - претседател на Управен од-
бор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13040/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4493. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на член на Управниот од-
бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, 
и тоа: Сашо Стефановски - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13041/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4494. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на член на Управниот од-
бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, 
и тоа: Ненад Крстевски - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13042/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4495. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,  64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на член на Управниот од-
бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 14.12.2017 година до 31.12.2017 година, 
и тоа: Магдалена Чижбаноска-Вангелов - член на 
Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13043/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

4496. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-

нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на член на Управниот од-
бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, 
и тоа: Борко Алексоски - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13044/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4497. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,  64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
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систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, 
и тоа: Симон Шутиноски - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр.0201-13045/1 Министер за транспорт  

24 декември 2018 година и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4498. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,  64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на член на Управниот од-
бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, 
и тоа: Томи Божиновски - член на Управен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр.0201-13046/1 Министер за транспорт  

24 декември 2018 година и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4499. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Не се одобрува работењето на член на Надзорниот 
одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 01.01.2017 до 11.07.2017 година и тоа: 
Саша Грујевски – Претседател на Надзорен одбор .  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр.0201-13047/1 Министер за транспорт  

24 декември 2018 година и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4500. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,  64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Не се одобрува работењето на член на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 01.01.2017 до 11.07.2017 година, и тоа: 
Мирко Тодоровски – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
 

Бр.0201-13048/1 Министер за транспорт  
24 декември 2018 година и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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4501. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-

нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Не се одобрува работењето на член на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 01.01.2017 до 11.07.2017 година, и тоа: 
Спиро Мавровски – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр.0201-13049/1 Министер за транспорт  

24 декември 2018 година и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4502. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Не се одобрува работењето на член на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-

трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 1.1.2017 до 11.7.2017 година, и тоа: 
Игор Лазарев – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13050/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4503. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,  64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Не се одобрува работењето на член на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 1.1.2017 до 11.7.2017 година, и тоа: 
Асан Јакупи – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13051/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4504. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Не се одобрува работењето на член на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 1.1.2017 до 11.07.2017 година, и тоа: 
Сашо Павловски – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13053/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4505. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: 
Ева Шуклева – претседател на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13054/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

4506. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-

нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: 
Снежана Чундева-Петреска – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13055/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4507. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
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трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: 
Трајче Черепналковски – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13056/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4508. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: 
Николче Ацевски – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13057/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4509. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: 
Назиф Буши – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13058/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4510. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-
нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 05.08.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: 
Даме Коруноски – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13059/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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4511. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Зако-

нот за трговски друштва на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16 ,64/18, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 24.12.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, 
за периодот од 22.08.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: 
Исуф Сефери – член на Надзорен одбор.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 0201-13060/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4512. 

Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон 
за трговски друштва (Службен Весник на Република 
Македонија бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 61/16, 64/18, 120/18, 
195/18 и 225/18) Министерство за транспорт и врски во 
својство на Собрание на Операторот на електропренос-
ниот систем на Македонија, Акционерско друштво за 
пренос на електрична енергија и управување со елек-
троенергетскиот систем во државна сопственост Скоп-
је (скратено АД МЕПСО Скопје во државна сопстве-
ност) на ден 21.12.2018 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА 
УПРАВНИОТ  ОДБОР  НА  АД  МЕПСО  СКОПЈЕ 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува работењето на Управ-

ниот одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопстве-
ност, во врска со донесување на Одлука за склучување 
на Договор за позајмица со Македонски Железници 
Транспорт АД Скопје, донесена под УО бр.02-8925/4 
од 27.11.2018 година на износ од 11.500.000,00 денари 
со меница како средство за обезбедување, согласно по-

стоечките законски одредби во Република Македонија 
и одобрена со Одлука на Надзорниот одбор на АД 
МЕПСО Скопје во државна сопственост за давање на 
претходно одобрување НО бр.02-8916/1 од 27.11.2018 
година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување. 

 
Бр. 0201-13061/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4513. 

Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон 
за трговски друштва (Службен Весник на Република 
Македонија бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 61/16, 64/18, 120/18, 
195/18 и 225/18) Министерство за транспорт и врски во 
својство на Собрание на Операторот на електропренос-
ниот систем на Македонија, Акционерско друштво за 
пренос на електрична енергија и управување со елек-
троенергетскиот систем во државна сопственост Скоп-
је (скратено АД МЕПСО Скопје во државна сопстве-
ност) на ден  21.12.2018 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОР-
НИОТ ОДБОР НА АД МЕПСО СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува работењето на Надзор-

ниот  одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопстве-
ност, во врска со донесување на Одлука НО бр.02-
8916/1 од 27.11.2018 година за давање претходно одоб-
рение на Управниот одбор да склучи Договор за позај-
мица со Македонски Железници Транспорт АД Скопје 
на износ од 11.500.000,00 денари со меница како сред-
ство за обезбедување, согласно постоечките законски 
одредби во Република Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување. 

 
Бр. 0201-13062/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 
4514. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) и член 483 
став (1) од Законот за трговски друштва на Република 
Македонија (,,Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 120/18,195/18 и 
225/18), Министерството за транспорт и врски, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 21.12.2018 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ПО ГО-
ДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА НА ОПЕ-
РАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 
НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 
ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УП-
РАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ,  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се распределуваат средствата ос-

тварени како добивка на Операторот на електропренос-
ниот систем на Македонија, Акционерско друштво за 
пренос на електрична енергија и управување со елек-
троенергетскиот систем, во државна сопственост Скоп-
је (скратено АД МЕПСО – Скопје) за 2017 година, и 
тоа:  

- Добивка пред оданочување  777.896.954,00 денари 
- Данок од добивка               82.833.095,00 денари 
- Добивка по оданочување      695.063.859,00 денари 
 
на следниов начин: 
- Задолжителна општа резерва  
5% од нето-добивката              34.753.193,00 денари 
- Нераспоредена добивка  
наменета за инвестиции          660.310.666,00 денари 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

  
Бр. 0201-13063/1 Министер 

24 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4515. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 12 декември 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 29 став 2 точка 5 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 
119/2013,120/2013,187/2013, 38/2014, 41/2014,138/2014, 
88/2015,192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 
120/2018).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија на ини-
цијативa на Даме Ковачевски од Скопје, со Решение 
У.бр.38/2018 од 17 октомври 2018 година поведе поста-
пка за оценување на уставноста на одредбата од зако-
нот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 

беше поведена затоа што пред Судот основано се пос-
тави прашањето за согласноста на оспорениот член со 
Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член  29 
став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, тргов-
ско друштво не можат да основаат содружниците, уп-
равителите и членовите на органот на управување и ор-
ганот на надзор на друштвата за кои согласно со чле-
нот 552-б од овој закон е започната постапка за брише-
ње додека трае таа постапка и во период од три години 
од денот на објавата на бришењето на друштвото на 
веб-страницата на Централниот регистар, освен осно-
вачите, односно содружниците кои се меѓународни фи-
нансиски организации чија членка е Република Маке-
донија и чие учество во основната главнина на друш-
твото е под 50%. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 7 од Уставот, 
основните слободи и  права  на  човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени во Уста-
вот, владеењето на правото и слободата на пазарот и 
претприемништвото се темелни вредности на уставни-
от поредок на Република Македонија. 

Според член 9 од Уставот, граѓаните во Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Со членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на 
пазарот и претприемништвото. Републиката обезбеду-
ва еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот 
и презема мерки против монополската положба и мо-
нополското однесување на пазарот. Слободата на паза-
рот и претприемништвото можат да се ограничат со за-
кон единствено заради одбраната на Републиката, зачу-
вувањето на природата, животната средина или здрав-
јето на луѓето. 

Оспорената одредба од член 29 став 2 точка 5 од За-
конот за трговските друштва е дел од членот 29 од За-
конот за трговските друштва во кој е утврдено кои ли-
ца можат, односно кои не можат да основаат трговско 
друштво.  

Според член 29 став 1, трговско друштво можат да 
основаат домашни и странски физички и правни лица. 

Според ставот 2 на овој член од Законот, трговско 
друштво не можат да основаат: 

1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој 
било носител на платниот промет е блокирана и лицата 
кои се членови на органот на управување, органот на 
надзор, односно се управители на тие друштва, сè до-
дека трае блокадата на сметката на друштвото или до-
дека над истото не се отвори постапка на ликвидација 
или стечај; 

2) друштва над кои е отворена стечајна постапка, 
додека трае постапката; 

3) лица кои се членови на органот на управување, 
органот на надзор, односно се управители на трговски 
друштва на кои во постапка пропишана со закон им е 
изречена забрана за вршење професија, дејност или 
должност, сè додека трае забраната; 
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4) лице кое е содружник во друштво со ограничена 
одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена од-
говорност основано од едно лице (ДООЕЛ) чија сметка 
е блокирана додека трае блокадата на сметката на 
друштвото или додека над друштвото не се отвори по-
стапка за ликвидација или стечај; 

5) содружниците, управителите и членовите на ор-
ганот на управување и органот на надзор на друштвата 
за кои согласно со членот 552-б од овој закон е започ-
ната постапка за бришење додека трае таа постапка и 
во период од три години од денот на објавата на бри-
шењето на друштвото на веб-страницата на Централ-
ниот регистар, освен основачите, односно содружници-
те кои се меѓународни финансиски организации чија 
членка е Република Македонија и чие учество во ос-
новната главнина на друштвото е под 50% и (оспорена 
одредба) 

6) лица за кои со правосилна одлука на судот е ут-
врдено дека сториле кривично дело лажен стечај, пре-
дизвикување стечај со несовесно работење, злоупотре-
ба на постапката стечај, оштетување или повластување 
на доверители и изречена им е забрана за вршење про-
фесија, дејност или должност, сé додека траат правните 
последици од забраната. 

Според ставот 3 од истиот член, секое лице може да 
биде основач на повеќе друштва, ако со овој закон тоа 
не е забрането. 

Согласно ставот 6 на овој член од Законот, кон при-
јавата за упис на основање на друштво во трговскиот 
регистар, основачите поднесуваат лична изјава во елек-
тронска форма преку едношалтерскиот систем дека не 
постои некое од ограничувањата од овој член или дру-
го ограничување пропишано со овој или друг закон, за 
да основаат друштво. 

Во членот 29-а од Законот за трговските друштва, 
се утврдени ограничувања за вршењето на функциите 
на управители, членови на орган на управување и ор-
ган на надзор на трговско друштво, па така лицата од 
членот 29 став 2 точки 1 и 3 од овој закон не можат да 
бидат управители, членови на орган на управување и 
орган на надзор на трговско друштво се додека кај нив 
постојат овие ограничувања, а лицата наведени во ос-
порената точка 5, од денот на започнувањето на поста-
пката за бришење и во период од три години од денот 
на објавата на бришењето на друштвото на веб-страни-
цата на Централниот регистар. 

Причините за бришење на трговските друштва и 
постапката за бришење се уредени во членовите 552-а 
и 552-б од Законот за трговските друштва. 

Според членот 552-б, во постапката определена во 
членот 552-а од овој закон од трговскиот регистар се 
бришат трговец поединец и трговско друштво ако е ис-
полнета една од следниве причини: 

- не доставиле годишна сметка и финансиски из-
вештаи за последната деловна година до последниот 
работен ден од тековната година и 

- не пријавиле упис на адреса на електронско санда-
че за прием на писмена согласно со член 21 став (4) од 
Законот за едношалтерскиот систем и за водење на 
единствениот трговски регистар и регистарот на други 
правни лица. 

- по истекот на една година од објавувањето на упи-
сот на веб страницата на Централниот регистар на Ре-
публика Македонија за извршен упис на основање сог-
ласно со членот 175 од овој закон не го внесе/уплати 
основачкиот влог. 

Според ставот 2 на овој член од Законот, постапка 
за бришење согласно со ставот 1 на овој член и членот 
552-б од овој закон поведува Централниот регистар на 
Република Македонија по службена должност. Во ста-
вот 3 на овој член е утврдено дека трговците поединци 
и трговските друштва за кои согласно со причините од 
ставот 1 на овој член, е започната постапка за бри-
шење, истата ќе се запре ако за времетраењето на обја-
вата на списокот за бришење ги отстранат причините 
заради кои била поведена. 

Постапката за бришење на неактивни субјекти е 
уредена со членот 552-а, според кој Централниот ре-
гистар на Република Македонија е должен во рок од 30 
дена по настапувањето на условите за бришење на не-
активен субјект и причините определени со членот 
552-б од овој закон на својата веб страница да објави 
соопштение за тоа и да спроведе постапка за негово 
бришење. Во соопштението се наведува називот на тр-
говското друштво, неговиот ЕМБС и седиштето причи-
ната за бришење известувањето за правните последици 
од бришењето и рокот за постапување по известува-
њето. Истовремено со соопштението се повикуваат за-
конските застапници, односно лицата и органите ов-
ластени за управување, застапување и надзор на суб-
јектот, содружниците, како и доверителите (овластени 
подносители) во рок од една година од денот на објаву-
вањето на соопштението да поднесат предлог за стечај 
согласно со Законот за стечај или предлог за ликвида-
ција согласно со овој закон и за тоа писмено да го из-
вестат Централниот регистар на Република Македо-
нија. За објавеното соопштение Централниот регистар 
на Република Македонија ја известува јавноста најмал-
ку преку еден печатен медиум кој излегува на целата 
територија на Република Македонија и на национални-
от радио и телевизиски јавен сервис. 

Според ставот 2 на овој член, доколку во рокот оп-

ределен во ставот 1 Централниот регистар на Републи-

ка Македонија не добие известување за поднесен пред-

лог за ликвидација, односно предлог за отворање на 

стечајна постапка од страна на овластен подносител, го 

брише субјектот и бришењето го објавува на својата 

веб-страница, а кога се работи за трговски друштва, во 

објавата се повикуваат и содружниците, односно акци-

онерите на бришаните друштва да го распределат имо-

тот на друштвото меѓу себе согласно со ставот 4 на 

овој член. 
Во ставот 3 на членот 552-а од Законот, доколку 

Централниот регистар на Република Македонија во рок 
од една година од истекот на рокот од ставот 1 на овој 
член, не добие решение за отворање на стечајна поста-
пка, односно не е отворена постапка за ликвидација 
согласно со одредбите од овој закон, Централниот ре-
гистар на Република Македонија го брише субјектот и 
бришењето го објавува на својата веб страница, а кога 
се работи за трговски друштва, во објавата се повику-
ваат и содружниците, односно акционерите на бриша-
ните друштва да го распределат имотот на друштвото 
меѓу себе согласно со ставот 4 на овој член. 

Согласно ставот 4 на членот 552-а, движниот имот 
на трговските друштва избришани согласно со членот 
552-а од овој закон се распределува во рок од една го-
дина од денот на донесувањето на решението за бри-
шење. Паричните средства и недвижниот имот се рас-
пределуваат во рок од десет години од денот на доне-
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сувањето на решението за бришење. Доколку по исте-
кот на овие рокови не дојде до распределба на имотот 
на друштвото, односно до распределба на новопронај-
ден имот истиот се пренесува во сопственост на Репуб-
лика Македонија, со обврска движниот имот да се чува 
една година, а недвижниот имот и паричните средства 
десет години. Во овој рок основачите имаат право во 
судска постапка да ја докажуваат сопственоста на имо-
тот и да бараат враќање на истиот. 

Во ставот 5 на членот 552-а е предвидено дека Цен-
тралниот регистар на Република Македонија секој ме-
сец на својата веб страница објавува преглед на тргов-
ци поединци и трговски друштва кои согласно со овој 
член се избришани од трговскиот регистар во текот на 
претходниот месец, врз основа на кој надлежните орга-
ни и институциите постапуваат во рамките на нивните 
надлежности. 

Во однос на обврската за составување годишна 
сметка и финансиски извештаи, од анализата на одред-
бите на Законот за трговски друштва, произлегува дека 
оваа обврска е утврдена во член 476 од Законот според 
кој, секој трговец од членот 469 став 1 на овој закон и 
подружница на странско друштво, по истекот на делов-
ната година, составува годишна сметка. Трговците од 
член 469 став 1 точкa 1 на овој закон, по истекот на де-
ловната година, составуваат и финансиски извештаи. 

Според ставот 9 на овој член, секој голем и среден 
трговец е должен да ја достави годишната сметка до 
Централниот регистар само во електронска форма. Тр-
говци поединци и трговски друштва кои не вршеле ни-
каква трговска дејност, односно дејност којашто спо-
ред природата и обемот на дејствување може да се сме-
та за трговска во претходната година се должни до 
Централниот регистар на Република Македонија покрај 
писмено известување дека не биле активни да достават 
и годишна сметка со податоци на пропишани обрасци 
најдоцна до последниот ден од истекот на законскиот 
рок за кој се поднесуваат годишните сметки согласно 
со одредбите од овој закон (став 10). Над субјектите од 
ставот 10 на овој член се спроведува постапка на ут-
врдување на неактивен субјект согласно со членот 477-
а од овој закон. Согласно ставот 12 на членот 476, тр-
говци поединци и трговски друштва кои не доставиле 
годишна сметка и писмено известување дека не биле 
активни согласно со ставот 10 на овој член за послед-
ната деловна година до последниот работен ден од те-
ковната година, се бришат од единствениот трговски 
регистар на начин и постапка определени со овој закон. 
Централниот регистар на Република Македонија ги 
брише од единствениот трговски регистар субјектите 
од ставот 11 на овој член за кои е утврдено дека три го-
дини по ред се неактивни субјекти согласно со членот 
477-а од овој закон (став 13). 

Постапката на утврдување на статус на неактивен 
субјект е уредена со членот 477-а од Законот за тргов-
ските друштва. 

Согласно овој член, Централниот регистар на Ре-
публика Македонија прибележува во својата евиденци-
ја дека над субјектот се води постапка на утврдување 
на статус на неактивен субјект и електронски ја извес-
тува Управата за јавни приходи за секој субјект за кој 
утврдил дека ги исполнува условите од членот 477 став 
10 од овој закон. 

Согласно ставот 2 на овој член, Управата за јавни 
приходи поведува постапка на утврдување на статус 
неактивен субјект за субјектите од членот 477 ставови 
9 и 10 од овој закон за кои била електронски известена 
согласно со ставот 1 на овој член. Во постапката, Упра-
вата за јавни приходи утврдува дали во периодот за кој 
не била поднесена годишна сметка и финансиски из-
вештаи субјектот: 

- реализирал трансакции по кој било основ преку 
трансакциската сметка отворена кај носител на платен 
промет (вклучително и ако е остварен само прилив на 
средства) или 

- на друг начин располагал со своите средства и 
имот што Управата за јавни приходи го утврдила при 
вршење на работите од нејзиниот делокруг на надлеж-
ност. 

Во случај кога кај субјектот како должник постои 
одлив на средства или пренос на имот по основ на при-
силна наплата, односно извршување истото не може да 
се третира како активност на субјектот во постапката 
на утврдување на статус на неактивен субјект (став 3). 

Управата за јавни приходи донесува решение за ут-
врдување на статус на неактивен субјект доколку кај 
субјектот над кој спровела постапка согласно со ставот 
2 на овој член утврди дека не сe исполнети условите 
определени во ставот 2 на овој член. Управата за јавни 
приходи електронски веднаш го известува Централни-
от регистар на Република Македонија дека на друштво-
то му е определен статус на неактивен субјект, заради 
негово евидентирање (став 4). 

Согласно ставот 5, ако Управата за јавни приходи 
во постапка на утврдување на статус на неактивен суб-
јект констатира дека не се исполнети условите за неак-
тивен, со решение го задолжува субјектот во рок од 30 
дена од донесувањето на решението за деловната годи-
на повторно да достави до Централниот регистар на 
Република Македонија годишна сметка и финансиски 
извештаи, со претходно извршена ревизија од овластен 
ревизор. 

 Доколку субјектот од ставовите 5 и 6 на овој член 
не достави во определениот рок годишна сметка и фи-
нансиски извештаи се брише од трговскиот регистар 
согласно со одредбите од членовите 552-а и 552-б од 
овој закон (став 8). 

Во делот на одредбите од Законот за трговските 
друштва во кој се утврдени прекршочните санкции, во 
неколку одредби е утврдена прекршочна одговорност 
(за трговецот поединец, трговското друштво) за несос-
тавување и недоставување на годишни сметки. Според 
член 598 од Законот, глоба во износ од 500 до 1.000 ев-
ра во денарска противвредност ќе му се изрече за прек-
ршок на трговец - поединец, ако: 9) не составува, не 
објавува и не доставува годишни сметки (членови 476 
став 1 и 477 ставови 1, 4 и 7. Покрај тоа, според член 
598-а, за овој прекршок на трговецот поединец ќе му се 
изрече прекршочна санкција забрана на вршење деј-
ност од една до три години, сметајќи од денот на пра-
восилноста на одлуката. 

Според член 599 од Законот, глоба во износ од 
1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече за прекршок на трговското друштво, ако: 6) 
не составува, не објавува и не доставува годишни 
сметки, односно и консолидирани годишни сметки, 
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финансиски извештаи и консолидирани финансиски 
извештаи, кога имаат обврска за тоа со овој закон (чле-
нови 476 став 1, членот 477 ставови 1, 4, 5, 8 и 12, 482 
ставови 1 и 2, 504 и 506 ставови 4 и 5); 

Истовремено глоба во износ од 30% од одмерената 

глоба на трговското друштво ќе му се изрече на одго-

ворното лице во трговското друштво за дејствијата од 

ставот 1 на овој член. 

Согласно член 599-а од Законот, прекршочна сан-

кција забрана за вршење дејност во траење од една до 

три години, сметајќи од денот на правосилноста на од-

луката ќе му се изрече на друштвото за прекршок од 

членот 599 став 1 точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој закон. 

Прекршочна санкција забрана за вршење должност 

во траење до една година, сметајќи од денот на правос-

илноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното 

лице во друштвото за прекршок од членот 599 став 1 

точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој закон. 

Во членот 601 од Законот е определено дека, глоба 

во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на друштвото 

со ограничена одговорност, ако: 

8) не изготват годишна сметка, финансиски извеш-

тај и годишен извештај за работата на друштвото од 

претходната деловна година или ако бидат изготвени, а 

не ги поднесат на собирот на содружниците, односно 

на собранието во роковите определени со овој закон 

(член 240 став 2); 

 Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на 

друштвото со ограничена одговорност, ќе му се изрече 

на одговорното лице во друштвото за дејствијата од 

ставот 1 на овој член. 

Според член 601-а од Законот, прекршочна санкци-

ја забрана за вршење дејност во траење од една до три 

години сметајќи од денот на правосилноста на одлука-

та ќе му се изрече на друштво со ограничена одговор-

ност за прекршок од членот 601 став 1 точки 2, 6, 8 и 

12 на овој закон. 

Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во 

траење до една година сметајќи од денот на правосил-

носта на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице 

во друштвото за прекршок од членот 601 став 1 точки 

2, 6, 8 и 12 на овој закон. 

6. Од анализата на оспорената одредба од член 29 

став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва произ-

легува дека со неа се утврдува забрана за основање на 

трговско друштво која се однесува на определени фи-

зички лица - содружници, управители и членовите на 

органот на управување и органот на надзор на друш-

твата за кои согласно со членот 552-б од овој закон е 

започната постапка за бришење поради тоа што не дос-

тавиле годишна сметка и финансиски извештаи за по-

следната деловна година, не пријавиле упис на адреса 

на електронско сандаче за прием на писмена или пора-

ди тоа што не го уплатиле основачкиот долг по истекот 

на една година од објавувањето на уписот на веб стра-

ницата на Централниот регистар.  

Забраната за основање на трговско друштво поради 

наведените причини трае додека трае постапката за 

бришење и во период од три години од објавувањето 

на бришењето.  

Забраната не се однесува на основачите, односно 
содружниците кои се меѓународни финансиски органи-
зации чија членка е Република Македонија и чие учес-
тво во основната главнина на друштвото е под 50%.  

Доставувањето на годишна сметка и финансиски 
извештај е обврска што Законот за трговските друштва 
ја утврдува за сите трговски друштва, така што и нејзи-
ното неизвршување повлекува определени правни по-
следици како што е бришењето на трговското друштво 
од регистарот. Но освен оваа последица, недоставува-
њето на годишна сметка и финансиски извештај повле-
кува со себе и други правни последици односно сан-
кции како што се прекршочна одговорност во форма на 
глоба за трговецот – поединец односно трговското 
друштво и одговорното лице во трговското друштво. 
Покрај глобата, неисполнувањето на оваа обврска пов-
лекува и прекршочна санкција забрана на вршење деј-
ност од една до три години за трговецот поединец од-
носно трговското друштво, како и за одговорното лице 
во друштвото (за одговорното лице забраната за врше-
ње дејност или должност е во траење од една година).  

Имајќи го предвид фактот што уписот на трговско-
то друштво има конститутивно дејство (бидејќи се сме-
та дека од тој момент започнува правниот живот на 
друштвото), произлегува дека и бришењето на тргов-
ското друштво од регистарот има за последица преста-
нок на друштвото. Ова се чини логичен заклучок, со 
оглед на тоа што тој не може јасно да се извлече од са-
мите законски одредби, бидејќи во ниту една од одре-
бите за престанок на различните видови на друштва 
согласно Законот за трговските друштва, изричито не е 
предвидено какви се последиците од бришењето на 
друштвото. 

Оттука произлегува дека неисполнувањето на об-
врската за доставување на годишна сметка и финансис-
ки извештај доведува до тешки последици за трговско-
то друштво и одговорните лица во друштвото, кои се 
манифестираат во de facto престанок на друштвото, ка-
ко и престанок на деловната активност на трговското 
друштво и одговорните лица во трговското друштво 
како последица на изречената забрана на вршење на 
дејност. Дополнително на овие последици се надоврзу-
ва и забраната утврдена со оспорената одредба од член 
29 став 2 точка 5 која се состои во неможност овие ли-
ца (содружници, управители и членови на органот на 
управување и органот на надзор) да основаат ново тр-
говско друштво, иако Законот допушта едно лице да 
може да основа повеќе друштва. 

Притоа, Законот воопшто не прави дистинкција во 
однос на причините за недоставување на финансиски 
извештај и годишна сметка во смисла на тоа дали до 
тоа дошло поради тоа што друштвото не било активно, 
или пак едноставно се работи за пропуст да се достави 
годишната сметка на инаку активно друштво, во кој 
случај законот допушта постапката за бришење да се 
запре, ако за времетраењето на објавата на списокот за 
бришење бидат отстранети причините за бришење.  

Во своето мислење Владата укажува дека предвиде-
ното ограничување не претставувало забрана за осно-
вање на друштво, туку се работело за неможност за ос-
новање на трговско друштво, врзано со конкретен вре-
менски и причинско-последичен период и дека истата 
била со цел за обезбедување на заштита на граѓаните и 
правната сигурност.  
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Интенцијата на законодавецот била јасна и имала за 
цел да се поттикнат основачите на трговските друштва 
истите да бидат активни во прометот и да ги остварува-
ат своите права и обврски согласно законот.  

Според Судот, обезбедувањето на правната сигур-
ност неспорно претставува легитимна цел заради која 
државата може да презема мерки во сферата на пазарот 
и претприемништвото, меѓу другото, и преку евиден-
тирање на активните трговски субјекти и бришење на 
неактивните. Но, тие мерки треба да бидат соодветни 
за остварување на предвидената цел и да не претставу-
ваат дополнително и непотребно ограничување на пра-
вата на субјектите.  

Забраната на основање на трговско друштво, спо-
ред оценката на Судот, претставува мерка со која ди-
ректно се ограничува претприемништвото бидејќи се 
оневозможува основање на нови трговски друштва. Со 
оваа мерка се попречува слободната економска иници-
јатива, се спречува развојот и основањето на нови биз-
ниси, со што директно се ограничува деловната конку-
ренција. Ова ограничување на слободата на пазарот и 
претприемништвото не може да се подведе под ниту 
едно од дозволените ограничувања утврдени во член 
55 став 3 од Уставот, а тоа се одбрана на Републиката, 
зачувувањето на природата, животната средина или 
здравјето на луѓето. Поради наведеното Судот смета 
дека оспорената одредба од членот 29 став 2 точка 5 од 
Законот за трговските друштва не е во согласност со 
член 55 од Уставот.       

Оспорената одредба, според мислењето на Судот, 
не е соодветна за остварување на наведената цел и би 
можела да се доведе под сомнение и на уставното наче-
ло на владеењето на правото поради нејзината непро-
порционалност. Имено, при услови кога во самиот За-
кон за трговски друштва прецизно е утврдена прекр-
шочна одговорност за недоставување на годишни из-
вештаи и се предвидени прекршочни санкции – глоба 
за друштвото и глоба за одговорното лице, како и заб-
рана за вршење на дејност на друштвото и на одговор-
ното лице во друштвото, се оцени дека надоврзувањето 
на овие прекршочни санкции уште и на забрана за 
основање на трговско друштво за содружник, член на 
управен орган и член на надзорен орган, претставува 
дополнително оптоварување и двојно санкционирање 
по ист основ, односно за исто дејствие. Ова особено 
ако се има во предвид траењето на оваа забрана кое из-
несува 3 години, споредено со прекршочната санкција 
забрана за вршење на дејност или должност што може 
да трае најмногу до 1 година. Тоа практично значи де-
ка забраната за основање на трговско друштво, која по 
својата природа можеме да ја сметаме за администра-
тивна забрана, го погодува субјектот тројно подолго 
отколку забраната за вршење на професија, дејност или 
должност изречени како казнена санкција.  

Во поглед на втората причина поради која што мо-
же да дојде до бришење на трговското друштво (член 
552 алинеја 2) а тоа е поради непријавување на упис на 
адреса на електронско сандаче за прием на писмена, 
Судот оцени дека бришењето од регистарот и забрана-
та за основање на ново друштво единствено поради не-
доставување на електронска имејл адреса, претставува 
прекумерно и несразмерно санкционирање кое што е 
спротивно на принципот на пропорционалност, како 
елемент на принципот на владеењето на правото.   

Во однос на наводите во иницијативата за повреда 
на еднаквоста на сите субјекти на пазарот поради иззе-
мањето на основачите, односно содружниците кои се 
меѓународни финансиски организации чија членка е 
Република Македонија и чие учество во основната 
главнина на друштвото е под 50% од опфатот на оваа 
одредба односно забрана, Судот оцени дека оваа од-
редба не е во согласност со членот 118 од Уставот.  

Ова од причина што меѓународните финансиски ор-
ганизации како што се Меѓународниот монетарен 
фонд, Светската банка, Европската банка за обнова и 
развој и др. се субјекти на меѓународното право, нив-
ниот статус е регулиран со посебни правила на меѓуна-
родното право (како што се нивните статути и договор-
ни одредби). 

Република Македонија со посебни закони го има 
ратификувано своето членство во секоја меѓународна 
финансиска организација поединечно и дека на тој на-
чин, Република Македонија ги има прифатено во це-
лост основачките акти т.е. меѓународните договори, со 
кои се основани меѓународните финансиски институ-
ции. Така на пример, во Статутот на Европската банка 
за обнова и развој, во посебно поглавје се уредува ста-
тусот, имунитетот, привилегиите и исклучоците кои се 
применуваат за Банката, на територијата на секоја 
држава членка. Согласно Статутот, целокупниот имот 
и сопственоста на Банката ќе бидат ослободени од рес-
трикции, регулативи, контроли и мораториум од која 
било природа. Во овој контекст е и исклучокот од ода-
ночување, каде што е предвидено дека во рамки на 
службените акгивности на Банката, нејзиниот имот, 
сопственост и приход ќе бидат изземени од сите дирек-
тни даноци. 

Од наведеното произлегува дека сите изземања, ос-
лободувања од ограничувања, контроли и регулативи 
произлегуваат од самиот Статут на меѓународната ор-
ганизација кој како меѓународен договор е ратифику-
ван од страна на Република Македонија, а не од до-
машното законодавство, националните мерки и регула-
тива. Имајќи го предвид наведеното се чини логичен 
заклучокот дека меѓународните организации не се 
предмет на уредување на домашното односно нацио-
налното право, така што со самото нивно регулирање 
во домашните закони, законодавецот ги пречекорил ов-
ластувањата спротивно на членот 118 од Уставот на 
Република Македонија.  

Поради наведеното Судот оцени дека оспорената 
одредба од член 29 став 2 точка 5 од Законот за тргов-
ските друштва не е во согласност со уставните одредби 
од член 8 став 1 алинеи 3 и 7 и членовите 55 и 118 од 
Уставот на Република Македонија. 

7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер 
Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман 
Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Марку-
дова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски. 

 
У. бр. 38/2018 Претседател 

12 декември 2018 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 



 Стр. 32 - Бр. 239                                                                             25 декември 2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

www.slvesnik.com.mk                                                                                         contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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