
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
2306. Одлука за давање одобрение за ос-

новање на приватна установа за де-
ца-детска градинка „Сент Пол “ во 
Скопје.................................................. 3 

2307. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  3 

2308. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  3 

2309. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  4 

2310. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  4 

2311. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  4 

2312. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  4 

  Стр. 
2313. Решение за бришење на акционер-

ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 5 

2314. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 5 

2315. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 5 

2316. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 5 

2317. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 6 

2318. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 6 

2319. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 6 

Број 97 8 јули 2013, понеделник година LXIX 



 Стр. 2 - Бр. 97                                                                                            8 јули 2013 
 

  Стр. 
2320. Решение за бришење на акционер-

ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  6 

2321. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  7 

2322. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  7 

2323. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  7 

2324. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  7 

2325. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  8 

2326. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  8 

2327. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  8 

2328. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  8 

2329. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  9 

2330. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  9 

2331. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  9 

2332. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  9 

2333. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  10 

2334. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  10 

2335. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ..........................  10 

  Стр. 
2336. Решение за бришење на акционер-

ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 10 

2337. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 11 

2338. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 11 

2339. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 11 

2340. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 11 

2341. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 12 

2342. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 12 

2343. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 12 

2344. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 12 

2345. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 13 

2346. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 13 

2347. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 13 

2348. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 13 

2349. Решение за бришење на акционер-
ско друштво од Регистарот на акци-
онерски друштва со посебни об-
врски за известување ........................... 14 

2350. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за издавање на лицен-
ца за вршење на енергетската дејност 
дистрибуција на природен гас............... 14 

2351. Одлука за влегување во сила на ли-
ценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична 
енергија............................................... 14 

 Огласен дел....................................... 1-48 



8 јули 2013  Бр. 97 - Стр. 3 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2306. 

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за за-
штита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.23/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.7.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА  

ГРАДИНКА „СЕНТ ПОЛ “ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца - детска градинка „Сент 
Пол“ во Скопје на ул. „Прашка “ бр. 48.  

 
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од Друштвото за обра-
зование ЦЕЛ ГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
ЕДБС 4080012533231, со седиште на ул. „Прашка“ 
бр.48 Скопје-Карпош. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, 
културно-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 
до  шест  години живот,  согласно Законот за заштита 
на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци  кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно  
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта. 

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлу-
ка ќе биде сместена во деловен објект во Скопје на ули-
ца „Прашка “ бр. 48, со вкупна површина од 428 м2. 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е околу 50 деца на возраст до шест 
години и ќе бидат распоредени во четири воспитни 
групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Зако-
нот за заштита на децата.  

Член 8 
Програмата за вршење на дејноста ќе се изведува  

според Основите на програмата за воспитно - образов-
на работа со деца од предучилишна возраст во јавните 
детски градинки која се остварува во јавите установи 
за деца – детски градинки во Република Македонија и 
според Воспитно образовната програма за градинка 
„Сент Пол“.  

 
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на анг-
лиски јазик согласно  Законот за заштита на децата. 

Член 10 
Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе отпочне со работа, по добивањето на  решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата потребни за работа на приватната уста-
нова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува ос-
новачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр.41-4890/1 Заменик на претседателот 

6 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

  

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2307. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Ангропромет-Тиквешанка АД Кава-

дарци, кое е примено на котација на официјалниот па-
зар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 -68  Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

2308. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 



 Стр. 4 - Бр. 97                                                                                            8 јули 2013 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото БИМ АД Свети Николе, кое е приме-

но на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ 
БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 69 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2309. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Трготекстил малопродажба АД 

Скопје, кое е примено на котација на официјалниот па-
зар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 70 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2310. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото АД за неметали Огражден Струмица, 

кое е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 71 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2311. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Трикотажа Пелистер АД Битола, кое 

е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 72 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2312. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото АД Оранжерии Хамзали с.Хамзали 

Струмица, кое е примено на котација на официјалниот 
пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акцио-
нерски друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 73 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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2313. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
               
1. Друштвото Раде Кончар – апаратна техника АД 

Скопје, кое е примено на котација на официјалниот па-
зар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 74 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2314. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Триглав осигурување АД Скопје, кое 

е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 75 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2315. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Трудбеник АД Охрид, кое е примено 

на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 76 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2316. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
 
1. Друштвото ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, кое е при-

мено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ 
БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 77 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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2317. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото АД Кланица со ладилник Струмица, 

кое е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 79 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2318. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Патнички сообраќај – Транскоп АД 

Битола, кое е примено на котација на официјалниот па-
зар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 78 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2319. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото НЛБ Тутунска банка АД Скопје, кое е 

примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 80 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2320. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Трансбалкан АД Гевгелија, кое е при-

мено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ 
БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 81 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 



8 јули 2013  Бр. 97 - Стр. 7 

 
 

2321. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Благој Ѓорев АД Велес, кое е приме-

но на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ 
БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 82 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2322. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Фабрика Карпош АД Скопје, кое е 

примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 83 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2323. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Ветекс АД Велес, кое е примено на 

котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 84 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2324. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Нова стоковна куќа АД Струмица, 

кое е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 85 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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2325. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Единство АД Струмица, кое е приме-

но на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ 
БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 86 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2326. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Централна кооперативна банка АД 

Скопје, кое е примено на котација на официјалниот па-
зар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 87 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2327. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Градски трговски центар АД Скопје, 

кое е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 88 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2328. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото КЈУБИ Македонија АД Скопје, кое е 

примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 89 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 



8 јули 2013  Бр. 97 - Стр. 9 

 
 

2329. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Мермерен комбинат АД Прилеп, кое 

е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 90 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2330. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ФАКОМ АД Скопје, кое е примено 

на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 91 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2331. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Оилко КДА Скопје, кое е примено на 

котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 - 92 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2332. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото Агромеханика АД Скопје, кое е при-

мено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ 
БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 93 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 



 Стр. 10 - Бр. 97                                                                                            8 јули 2013 
 

2333. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото АВИОИМПЕКС АД СКОПЈЕ, кое е 

примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 94 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2334. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ГТД БЕТОН-ШТИП АД ШТИП, кое 

е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 95 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2335. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото АД ИДЕВЕЛОП СКОПЈЕ, кое е при-

мено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ 
БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 96 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2336. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото УСЈЕ АД СКОПЈЕ, кое е примено на 

котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 98 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 



8 јули 2013  Бр. 97 - Стр. 11 

 
 

2337. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото АД СТРУМИЦА ТАБАК СТРУ-

МИЦА, кое е примено на котација на официјалниот па-
зар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 97 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2338. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ЖИТО ПОЛОГ АД ТЕТОВО, кое е 

примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 99 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2339. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото АДИНГ АД СКОПЈЕ, кое е примено 

на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 100 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2340. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ЖАС АД СКОПЈЕ, кое е примено на 

котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 101 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 



 Стр. 12 - Бр. 97                                                                                            8 јули 2013 
 

2341. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ГЕРАС ЦУНЕВ ТРГОВИЈА АД 

СТРУМИЦА, кое е примено на котација на официјал-
ниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на ак-
ционерски друштва со посебни обврски за известу-
вање.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 102 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2342. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото КОНФЕКЦИЈА ГЕРАС ЦУНЕВ АД 

СТРУМИЦА, кое е примено на котација на официјал-
ниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на ак-
ционерски друштва со посебни обврски за известу-
вање.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 103 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2343. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ, кое 

е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 104 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2344. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото МЗТ ПУМПИ АД СКОПЈЕ, кое е 

примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 105 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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2345. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО, кое е 

примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 106 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2346. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, 

кое е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 107 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2347. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД - КУМА-

НОВО, кое е примено на котација на официјалниот па-
зар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 108 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

2348. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ЕДИНСТВО АД ТЕТОВО, кое е при-

мено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ 
БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 109 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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2349. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ВЕЛЕС ТАБАК АД ВЕЛЕС, кое е 

примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 07 – 110 Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2350. 
Врз основа на член 43 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011,136/2011 и 79/2013) и членот 45 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ” бр. 143/2011 и 78/13), Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија, постапувајќи по Барањето на ЈП “КУМАНОВО 
– ГАС“ Куманово за менување на издадената лиценца, 
на седницата одржана на 8 јули 2013 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА  

НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07- 76 од 8.7.2011 година, 

за издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност дистрибуција на природен гас („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 93/11), во Прилог 1 точ-
ката 6 евидентниот број се менува и гласи ПГ - 
14.03.1/11.2/13“; 

2. Во Прилогот 1 Точката 10 се менува и гласи “Но-
сителот на лиценцата ќе ја врши дејноста дистрибуција 
на природен гас, во подрачјето на град Куманово Ре-
публика Македонија, и тоа: делница од автопатот Ку-
маново-Белград до раскрсница на булевар “ 3-та МУБ“, 
со булевар “ Октомвриска ревулуција“ од трета катего-
рија, делница од МРС-Феријален дом, до ул.11 Октом-
ври со крак до Градски музеј и делница за снабдување 
за дом за стари лица-Зафир Сајто, дел од градска сред-
нопритисна дистрибутивна гасоводна мрежа- делница 
од разделна шахта на трговски објект “ Туш“ до објект 
градинка “ Развигорче“ и дел од градска среднопритис-
на дистрибутивна гасоводна мрежа- делница од раскрс-

ница на булевар “ 3-та МУБ“ и булевар “ Октомвриска 
Ревулуција“ до објект библиотека “ Тане Георгиевски“,  
во согласност со Законот за енергетика, другите пропи-
си и Мрежните правила за пренос на природен гас, 
Мрежните правила за дистрибуција на природен гас, 
како и обврските определени со оваа лиценца; 

3. Во Прилогот 1 Точката 11 се менува и гласи “Но-
сителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност 
дистрибуција на природен гас, од местото на приклу-
чок на системот за пренос на природен гас мерно-регу-
лационата станица (МРС), лоцирана во ГМРС, преку 
дистрибутивниот цевовод изведен од челични цевки со 
дијаметар Ф159 x 4,5мм во должина од околу 3.500м, 
полиетиленски цевки со дијаметар Ф90mm во должина 
од околу 700м, полиетиленски цевки со дијаметар 
Ф90mm во должина од 1730м и полиетиленски цевки 
со дијаметар Ф90mm во должина од 708м до мерно-ре-
гулационата станица (МРС) на местото на приклучокот 
на потрошувачите на природен гас приклучени на ди-
стрибутивниот систем.   

Управувањето со системот за дистрибуција на при-
роден гас, ќе се врши преку: 

- уреди и опрема за прибирање на податоци и ин-
формации потребни за управување со системот за ди-
стрибуција на природен гас и 

- уреди и опрема за управување со системот за ди-
стрибуција на природен гас“. 

4. Во Прилогот 1 во Точката 13 се додава нова али-
неја која гласи: „ да ги донесе мрежните правила за ди-
стрибуција на природен гас во рок не подолг од три ме-
сеци од добивањето на лиценцата за дистрибуција на 
природен гас“. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
УП1 Бр. 11-08/13  

8 јули 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

___________ 
2351. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕР-
НА ДООЕЛ Струмица, за влегување во сила  на лицен-
ца за производство на електрична енергија на седница-
та одржана на ден 8.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за научни дејности 

ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична енергија од 
мала хидроцентрала МХЕ „Мала Турија“ издадена со 
Одлука УП1 бр. 07-298/12 од 05.04.2013 година, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 51/13) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
УП1 бр. 07-298/12  
8 јули 2013 годинa Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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 Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ 

Струмица, ул. „Ванчо Прке“ бр. 18 Струмица, Републи-
ка Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
8.7.2013 година 
 
4.Датум до кога важи лиценцата 
8.7.2048 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 116.01.1/13 
 
6. Број на деловниот субјект – 6566413 
 
7. Единствен даночен број – 4027010510830 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрична 

енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство 
на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го 
врши од мала хидроцентрала, во обем согласно техничките 
карактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши од мала 
хидроелектрична централа МХЕЦ „Мини Турија“ из-
градена на КП бр. 2/1, Имотен лист бр. 3, КО Добро-
шинци, Општина Василево. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво 
за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица во 
понатамошниот текст: носител на лиценцата) и негово-
то учество на пазарот на електрична енергија.  

- Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 
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- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
 17. Обврска за овозможување на пристап до 

производните единици и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непо-
среден увид во целокупната документација, како и при-
стап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лации, како и на средствата и опремата потребни за врше-
ње на енергетската дејност, во согласност со Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува пис-
мен извештај за движењето на сите параметри кои што го 
определуваат квалитетот на произведената електрична 
енергија во определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот нa лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обвр-

ските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија 
за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 2 
 
1. Податоци за хидроелектрична централа прик-

лучена на дистрибутивна мрежа согласно табела 
VI: 

 
1. Име на МХЕЦ: МИНИ ТУРИЈА, 
2. Топографска карта (мапа) на која е прикажана 

локацијата на ХЕЦ во размер 1 : 25 000, 
3. Локација на ХЕЦ на дистрибутивна мрежа: на 10 

кВ извод Турија, 
4. Општи податоци: 
- Година на завршеток на градба – декември 2012, 
- Проценет животен век на агрегатот – 20 години, 
 
Податоци за опремата: 
- Број на производни единици – 1, 
- Тип, производител и номинални податоци за 

турбината: 
• Тип Францис, хоризонтална, 
• Производител...................HL 90-WJ-42, Н. Р. Кина, 
• Номинален нето пад.........................46 м, 
• Номинален проток.............................0.31 m³/s  
• Број на вртежи.................................. 1000 min -1 
• Номинална моќност..........................117 kW 
 
- Тип, производител и номинални податоци за 

генераторот: 
• Тип – трофазен синхрон генератор со воздушно 

ладење, 
• Вратило – хоризонтално, 
• Работен напон – 0.4 kV, 
• Фреквенција –    50 Hz, 
• Производител........SFWE-W 160-6/650, Н. Р. Кина, 
• Номинална привидна моќност.................200  kVA, 
• Номинална активна моќност.......................160  kW, 
• Број на вртежи........................................1000 min -1, 
• Cos φ……………………………………………..0.8, 
• Ниво на заштита............................................IP 21, 
• Класа на изолација........................................F, 
 
- тип, производител и номинални податоци за 

трансформаторот: 
• тип .................................................трофазен, маслен 
• Производител........................................Раде Кончар 
• преносен однос..............................0,4/10(20) kV/kV 
• моќност..................................................250 kVA 
• фреквенција..........................................50 Hz   
• напон на краток спој.............................6% 

 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

http://www.slvesnik.com.mk/
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