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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

155. 
Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлу-

ката за организација и делокруг на работа на Кабинетот 
на Претседателот на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001, 
41/2010 и 142/2013) донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Се разрешува членот на Комисијата за помилување 

на Претседателот на Република Македонија: 
- Марко Зврлевски. 
 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 08-105/1   Претседател 

24 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
156. 

Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлу-
ката за организација и делокруг на работа на Кабинетот 
на Претседателот на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001, 
41/2010 и 142/2013) донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I 

За член на Комисијата за помилување на Претседа-
телот на Република Македонија се именува: 

- Воислав Гавровски. 
 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 08-106/1   Претседател 

24 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

157. 
Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22.1.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА  

НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, 

одржување и заштита на државните патишта за 2018 

година, бр.02-12479/4 од 26.12.2017 година, донесена 

од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седни-

цата, одржана на 26.12.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-293/1  Заменик на претседателот 

22 јануари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

158. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-

рањето на Синдикатот на работниците од Агроиндус-

трискиот комплекс на Република Македонија го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 

НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Ре-

публика Македонија (скратен назив “АГРО„) на ниво 

на гранка, односно оддел „Производство на тутунски 

производи“. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 

временски период од три години, од денот на донесува-

њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот 

комплекс на Република Македонија, со седиште на ул. 

„12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 6.9.2016 

година под бр. 08-6527/1 до Комисијата за утврдување 

на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
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сија) поднесе барање за утврдување на репрезентатив-

ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел 

„Производство на тутунски производи“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 212 став (4) од Законот за работните односи 

и даде Предлог бр. 08-249/1 за утврдување на репрезен-

тативност на ниво на гранка, односно оддел „Произ-

водство на тутунски производи“ согласно Национална-

та класификација на дејности Рев.2 („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13). 

Согласно Предлогот на Комисијата, вкупниот број 

на членови на Синдикатот за градежништво, индустри-

ја и проектирање на Република Македонија кои плаќа-

ат членарина во одделот „Производство на тутунски 

производи“ изнесува 1126 вработени, односно 80,54% 

на ниво на гранка, односно оддел.  

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 
 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-249/2 Министер за труд 

9 јануари 2018 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

159. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-

рањето на Синдикатот на работниците од Агроиндус-

трискиот комплекс на Република Македонија го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 

НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Ре-

публика Македонија (скратен назив “АГРО„) на ниво 

на гранка, односно оддел „Растително и животинско 

производство, лов и услужни дејности поврзани со 

нив“. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 

временски период од три години, од денот на донесува-

њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот 

комплекс на Република Македонија, со седиште на ул. 
„12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 6.9.2016 
година под бр. 08-6529/1 до Комисијата за утврдување 
на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-
сија) поднесе барање за утврдување на репрезентатив-
ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел 
„Растително и животинско производство, лов и услуж-
ни дејности поврзани со нив“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот за работните односи 
и даде Предлог бр. 08-253/1 за утврдување на репрезен-
тативност на ниво на гранка, односно оддел „Растител-
но и животинско производство, лов и услужни дејнос-
ти поврзани со нив“ согласно Националната класифи-
кација на дејности Рев.2 („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 147/08 и 4/13). 

Согласно Предлогот на Комисијата, вкупниот број 
на членови на Синдикатот за градежништво, индустри-
ја и проектирање на Република Македонија кои плаќа-
ат членарина во одделот „Растително и животинско 
производство, лов и услужни дејности поврзани со 
нив“ изнесува 1926 вработени, односно 22.37% на ниво 
на гранка, односно оддел.  

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение. 

 
Бр. 08-253/2 Министер за труд 

9 јануари 2018 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
160. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 
основа на член 213-г од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-
рањето на Синдикат на работниците од текстилната, 
кожарската и чевларската индустрија на Република 
Македонија го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од текстилната, кожарската и чевларската 
индустрија на Република Македонија (скратен назив 
“СТКЧ„) на ниво на гранка, односно оддел „Производ-
ство на кожа и слични производи од кожа“. 
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2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 

временски период од три години, од денот на донесува-

њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Синдикат на работниците од текстилната, кожар-

ската и чевларската индустрија на Република Македо-

нија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А 

Скопје, на ден 26.9.2017 година под бр. 08-6899/1 до 

Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 

понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за ут-

врдување на репрезентативност на синдикат на ниво на 

гранка, односно оддел „Производство на кожа и слич-

ни производи од кожа“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 212 став (4) од Законот за работните односи 

и даде Предлог бр. 08-255/1 за утврдување на репрезен-

тативност на ниво на гранка, односно оддел „Произ-

водство на кожа и слични производи од кожа“ согласно 

Националната класификација на дејности Рев.2 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

147/08 и 4/13). 

Согласно Предлогот на Комисијата, вкупниот број 

на членови на Синдикат на работниците од текстил-

ната, кожарската и чевларската индустрија на Републи-

ка Македонија кои плаќаат членарина во одделот „Про-

изводство на кожа и слични производи од кожа“ изне-

сува 1012 вработени, односно 22,80% на ниво на 

гранка, односно оддел.  

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-255/2 Министер за труд 

9 јануари 2018 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

161. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-

рањето на Синдикат на работниците од текстилната, 

кожарската и чевларската индустрија на Република 

Македонија го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 

НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОС-

НО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО  КОЛЕКТИВНО  

ДОГОВАРАЊЕ 

 

1.  Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од текстилната, кожарската и чевларската 

индустрија на Република Македонија (скратен назив 

“СТКЧ„) на ниво на гранка, односно оддел „Производ-

ство на текстил и Производство на облека“ заради 

учество во колективно договарање на ниво на гранка, 

односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и 

важи до исполнувањето на условите за репрезентатив-

ност од член 212 став 4 од Законот за работните од-

носи, но не подолго од три години, од денот на донесу-

вањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Синдикат на работниците од текстилната, кожар-

ската и чевларската индустрија на Република Македо-

нија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, 

Скопје, на ден 26.9.2017 година под бр. 08-6899/1 до 

Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 

понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за ут-

врдување на репрезентативност на синдикат на ниво на 

гранка, односно оддели „Производство на текстил и 

Производство на облека“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека бројот на вработените во 

гранката “Производство на текстил и Производство на 

облека” согласно Националната класификација на деј-

ности Рев.2 („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 147/08 и 4/13), според податоците од Држав-

ниот завод за статистика на Република Македонија, 

Макстат база, Вработени во Република Македонија 

според сектори и оддели на дејности по НКД Рев.2, по 

пол, по години, за претходната година изнесува 36 205 

вработени. Согласно приложените списоци на  члено-

вите на “Синдикат на работниците од текстилната, ко-

жарската и чевларската индустрија на Република Маке-

донија”, вкупниот број на членови во гранката, однос-

но одделите “Производство на текстил и Производство 

на облека”  изнесува 2516 вработени, односно 6,94% на 

ниво на гранка, односно оддели. 

Согласно член 212 став 4 од Законот за работните 

односи, репрезентативен синдикат на ниво на гранка, 

односно оддел, согласно со Националната класифика-

ција на дејности е синдикат кој е запишан во региста-

рот кој го води министерството надлежно за работите 

од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 

20% од бројот на вработени во гранката, односно одде-

лот и кои плаќаат членарина.    
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Оттука, Комисијата утврди дека подносителот не ги 

исполнува условите за утврдување на репрезентатив-

ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел сог-

ласно член 212 став 4, но ги исполнува условите за ут-

врдување на репрезентативност заради учество во ко-

лективно договарање на ниво на гранка, односно оддел 

во смисла на член 210 став 2 од Законот за работните 

односи и даде Предлог бр. 08-256/1 за утврдување на 

репрезентативност на синдикат, заради учество во ко-

лективно договарање на ниво на гранка, односно од-

дел. 

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-256/2 Министер за труд 

9 јануари 2018 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

162. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по ба-

рањето на Синдикатот на работниците од Агроиндус-

трискиот комплекс на Република Македонија го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 

НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОС-

НО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО  

ДОГОВАРАЊЕ 

 

1.  Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Ре-

публика Македонија (скратен назив “АГРО„) на ниво 

на гранка, односно оддел „Производство на прехранбе-

ни производи и Производство на пијалаци“ заради 

учество во колективно договарање на ниво на гранка, 

односно оддел. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и 

важи до исполнувањето на условите за репрезентатив-

ност од член 212 став 4 од Законот за работните од-

носи, но не подолго од три години, од денот на донесу-

вањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот 

комплекс на Република Македонија, со седиште на ул. 

„12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 6.9.2016 

година под бр. 08-6528/1 до Комисијата за утврдување 

на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-

сија) поднесе барање за утврдување на репрезентатив-

ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддели 

„Производство на прехранбени производи и Производ-

ство на пијалаци“. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-

ње на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека бројот на вработените во 

гранката “Производство на прехранбени производи и 

Производство на пијалаци” согласно Националната 

класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13), според по-

датоците од Државниот завод за статистика на Репуб-

лика Македонија, Макстат база, Вработени во Републи-

ка Македонија според сектори и оддели на дејности по 

НКД Рев.2, по пол, по години, за претходната година 

изнесува 18 411 вработени. Согласно приложените 

списоци на  членовите на “Синдикат на работниците од 

Агроиндустрискиот комплекс на Република Македо-

нија”, вкупниот број на членови во гранката, односно 

одделите “Производство на прехранбени производи и 

Производство на пијалаци”  изнесува 2154 вработени, 

односно 11,69% на ниво на гранка, односно оддели. 

Согласно член 212 став 4 од Законот за работните 

односи, репрезентативен синдикат на ниво на гранка, 

односно оддел, согласно со Националната класифика-

ција на дејности е синдикат кој е запишан во региста-

рот кој го води министерството надлежно за работите 

од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 

20% од бројот на вработени во гранката, односно одде-

лот и кои плаќаат членарина.    

Оттука, Комисијата утврди дека подносителот не ги 

исполнува условите за утврдување на репрезентатив-

ност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел сог-

ласно член 212 став 4, но ги исполнува условите за ут-

врдување на репрезентативност заради учество во ко-

лективно договарање на ниво на гранка, односно оддел 

во смисла на член 210 став 2 од Законот за работните 

односи и даде Предлог бр. 08-257/1 за утврдување на 

репрезентативност на синдикат, заради учество во ко-

лективно договарање на ниво на гранка, односно од-

дел. 

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 

 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-257/2 Министер за труд 

9 јануари 2018 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

163. 

Врз основа на член 52 став 4 и член 54 од Законот 

за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 

бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 

23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-107/1 од 

13.11.2017 година и Барање број 02-107/2 од 13.11.2017 

година на Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија на седница-

та одржана на ден 10.1.2018 година донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на бул. 

Партизански одреди бр. 14А/1-2, Скопје-Центар, се 

дава 

- Согласност на Статутот на отворениот инвести-

циски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ, донесен со Одлука 

број 02-126/2 од 26.12.2017 година; 

- Одобрение на Одлуката број 02-126/5 од 

26.12.2017 година за измени и дополнувања на Прос-

пектот на отворениот инвестициски фонд КД КЕШ 

ДЕПОЗИТ. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со ин-

вестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое упра-

вува со отворениот инвестициски фонд КД КЕШ 

ДЕПОЗИТ да изготви и до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија да достави пречис-

тен текст на Проспектот на отворениот инвестициски 

фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ. 

3. Се задолжува Друштвото за управување со ин-

вестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое упра-

вува со отворениот инвестициски фонд КД КЕШ 

ДЕПОЗИТ во рок од седум дена од денот на добивање-

то на ова Решение да ги објави измените и дополнува-

њата на Проспектот на КД КЕШ ДЕПОЗИТ во најмал-

ку два дневни весника што излегуваат во Република 

Македонија. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-121 Комисија за хартии од вредност 

10 јануари 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

___________ 

164. 

Врз основа на член 52, став 4 и член 54 од Законот 

за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 

бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 

23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-109/1 од 

13.11.2017 година и Барање број 02-109/2 од 13.11.2017 

година на Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија на седница-

та одржана на ден 10.1.2018 година донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. На Друштвото за управување со инвестициски фон-

дови КД Фондови АД Скопје со седиште на бул. Парти-

зански одреди бр. 14А/1-2, Скопје - Центар, се дава 

- Согласност на Статутот на отворениот инвести-

циски фонд КД БРИК, донесен со Одлука број 02-127/2 

од 26.12.2017 година; 

- Одобрение на Одлуката број 02-127/5 од 26.12.2017 

година за измени и дополнувања на Проспектот на от-

ворениот инвестициски фонд КД БРИК. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со ин-

вестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое упра-

вува со отворениот инвестициски фонд КД БРИК да 

изготви и до Комисијата за хартии од вредност на Ре-

публика Македонија да достави пречистен текст на 

Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД 

БРИК. 

3. Се задолжува Друштвото за управување со ин-

вестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое упра-

вува со отворениот инвестициски фонд КД БРИК во 

рок од седум дена од денот на добивањето на ова Ре-

шение да ги објави измените и дополнувањата на 

Проспектот на КД БРИК во најмалку два дневни весни-

ка што излегуваат во Република Македонија. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-124 Комисија за хартии од вредност 

10 јануари 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

165. 

Врз основа на член 52, став 4 и член 54 од Законот 

за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 

бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 

23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-111/1 од 

13.11.2017 година и Барање број 02-111/2 од 13.11.2017 

година на Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија на седница-

та одржана на ден 10.1.2018 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. На Друштвото за управување со инвестициски фон-

дови КД Фондови АД Скопје со седиште на бул. Парти-

зански одреди бр. 14А/1-2, Скопје - Центар, се дава 

- Согласност на Статутот на отворениот инвести-

циски фонд КД НОВА ЕУ, донесен со Одлука број 02-

125/2 од 26.12.2017 година; 

- Одобрение на Одлуката број 02-125/5 од 26.12.2017 

година за измени и дополнувања на Проспектот на отво-

рениот инвестициски фонд КД НОВА ЕУ. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со ин-

вестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое упра-

вува со отворениот инвестициски фонд КД НОВА ЕУ 

да изготви и до Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија да достави пречистен текст на 

Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД НО-

ВА ЕУ. 
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3. Се задолжува Друштвото за управување со ин-

вестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое упра-

вува со отворениот инвестициски фонд КД НОВА ЕУ 

во рок од седум дена од денот на добивањето на ова 

Решение да ги објави измените и дополнувањата на 

Проспектот на КД НОВА ЕУ во најмалку два дневни 

весника што излегуваат во Република Македонија. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-126 Комисија за хартии од вредност 

10 јануари 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

166. 

Врз основа на член 52, став 4 и член 54 од Законот 

за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 

бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 

23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-113/1 од 

13.11.2017 година и Барање број 02-113/2 од 13.11.2017 

година на Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија на седница-

та одржана на ден 10.1.2018 година донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на бул. 

Партизански одреди бр. 14А/1-2, Скопје - Центар, се 

дава 

- Согласност на Статутот на отворениот инвести-

циски фонд КД ТОП БРЕНДОВИ, донесен со Одлука 

број 02-128/2 од 26.12.2017 година; 

- Одобрение на Одлуката број 02-128/5 од 

26.12.2017 година за измени и дополнувања на Прос-

пектот на отворениот инвестициски фонд КД ТОП 

БРЕНДОВИ. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со ин-

вестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое упра-

вува со отворениот инвестициски фонд КД ТОП БРЕН-

ДОВИ да изготви и до Комисијата за хартии од вред-

ност на Република Македонија да достави пречистен 

текст на Проспектот на отворениот инвестициски фонд 

КД ТОП БРЕНДОВИ. 

3. Се задолжува Друштвото за управување со ин-

вестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое упра-

вува со отворениот инвестициски фонд КД ТОП БРЕН-

ДОВИ во рок од седум дена од денот на добивањето на 

ова Решение да ги објави измените и дополнувањата на 

Проспектот на КД ТОП БРЕНДОВИ во најмалку два 

дневни весника што излегуваат во Република Македо-

нија. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-127 Комисија за хартии од вредност 

10 јануари 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

167. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 8, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС ек-
спорт-импорт ДООЕЛ Скопје, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 24.1.2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМ-

ПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. „Борис Трајковски“ бр.1-ламела 4-2, Скопје – Кисе-
ла Вода, му се издава решение за стекнување на прив-
ремен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за ветерна електроцентрала „Ветро Парк Богословец“ 
со планирана моќност од 36.000 kW и со локација во 
KO Богословец, КО Доброшани, КО Амзабегово, КО 
Кадрифаково, КО Ерџелија, oпштина Свети Николе и 
oпштина Штип (согласно Одлуката за овластување за 
изградба на енергетски објект ветерна електрана Богос-
ловец на ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ, со бр.44-
6987/1 од 28.12.2017 година, објавено во „Службен вес-
ник на РМ“ бр.197/17 од 29.12.2017 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштвото за трговија и услуги 

ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ од Скопје, со 
седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр.1-ламела 4-2, 
Скопје – Кисела Вода; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-WT-233; 

- назив на електроцентралата: ветерна електроцен-
трала „Ветро Парк Богословец“ 

- податоци за локација на електроцентралата: KO 
Богословец: КП 206 дел, КП 87 дел, КП 203 дел, КП 
219/1 дел, КП. 197/1 дел, КП 155 дел, КП 173 дел, КП 
198/1 дел, КП 153/1 дел, КП 145 дел, КП 150 дел, КП 
154 дел, КП 168 дел, КП 132/1 дел, КП 9 дел, КП 12 
дел, КП 5 дел, КП 6 дел, КП 7 дел, КП 45 дел, КП 36 
дел, КП 33 дел, КП 19 дел, КП 18 дел, КП 10 дел, КП 3 
дел, КП 2 дел, КП 1 дел; КО Доброшани: КП 63 дел; 
КО Амзабегово вон град: КП 2265 дел, КП 2267 дел, 
КП 2274 дел, КП 2264 дел, КП 2263 дел, КП 2261 дел, 
КП 2262 дел, КП. 2408/1 дел, КП 2208 дел, КП 2257 
дел, КП 2259 дел, КП 2260 дел, КП 647 дел, КП 649 
дел, КП 667 дел, КП 666 дел, КП 669 дел, КП 670 дел, 
КП 671 дел, КП 672 дел, КП 673 дел, КП 2407/1 дел, 
КП 624/29 дел, КП 624/11 дел, КП 624/27 дел, КП 624/8 
дел, КП 624/9 дел, КП 624/40 дел, КП 624/7 дел, КП 
624/3 дел, КП 690 дел, КП 691 дел, КП 692 дел, КП 
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2405 дел, КП 689 дел, КП 686 дел, КП 685 дел, КП 
694/1 дел, КП 2406 дел, КП 695/1 дел, КП 2397/1 дел, 
КП 514/1 дел, КП 514/6 дел,  КП 514/4 дел КП 515/1 
дел, КП 516/1 дел, КП 565 дел, КП 561 дел, КП 562 дел, 
КП 563 дел, КП 564 дел, КП. 2396/1 дел, КП 549 дел, 
КП 550 дел, КП 551 дел, КП 552 дел, КП 545 дел, КП 
539 дел, КП 540 дел, КП 542 дел, КП 541 дел, КП 535 
дел, КП. 2417/1 дел, КП 424 дел; КО Кадрифаково: КП 
500 дел; КО Ерџелија вон град: КП 1810 дел, КП 1809 
дел, КП.1808 дел, КП 1807/1 дел, КП 1807/2 дел; oп-
штина Свети Николе и oпштина Штип; 

- планирана моќност на електроцентралата: 36.000 kW 
(10 ветерни турбини со моќност на турбина од 3.600 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 83.700.000 kWh; 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена 
во употреба: 3 години од денот на влегување во сила на 
Одлуката за овластување за изградба на енергетски објект 
ветерна електрана Богословец на ТХОР ИМПЕКС ДОО-
ЕЛ СКОПЈЕ, со бр.44-6987/1 од 28.12. 2017 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
30.12.2020 година. 

3. Ветерната електроцентрала „Ветро Парк Богос-
ловец“ со планирана моќност од 36.000 kW и со лока-
ција во KO Богословец, КО Доброшани, КО Амзабе-
гово, КО Кадрифаково, КО Ерџелија, општина Свети 
Николе и општина Штип треба да биде пуштена во 
употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 Бр. 08-01/18  

24 јануари 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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