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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3215. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Македонија во својство 

на Собрание на АД ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, на седницата, одржана на  

11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, 

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕР-

СКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА  2017 

ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, 

финансиските извештаи и Годишниот извештај за ра-

ботењето за 2017 година, на Акционерското друштво 

за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, усвоени од Управ-

ниот одбор со Одлука  бр. 02-535/33 од 23.2.2018 го-

дина, на ова акционерско друштво,  на седницата, од-

ржана на 23.2.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-5648/1 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3216. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на  11.9.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА  ЕНЕРГИЈА ТЕЦ  НЕГОТИНО,  ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 1.1.2017 до 4.8.2017 

година и тоа: 

- м-р Мите Јовановски, член на Управен одбор. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/3 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3217. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА  ЕНЕРГИЈА ТЕЦ  НЕГОТИНО, ВО  ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 1.1.2017 до 4.8.2017 

година и тоа: 

- Ристо Николов, член на Управен одбор. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/4 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3218. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА  ЕНЕРГИЈА ТЕЦ  НЕГОТИНО, ВО  ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 1.1.2017 до 4.8.2017 

година и тоа: 

- Александар Ризов, член на Управен одбор. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/5 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3219. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА  ЕНЕРГИЈА  ТЕЦ  НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 1.1.2017 до 4.8.2017 

година и тоа: 

- Горица Михова, член на Управен одбор. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/6 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3220. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА  ЕНЕРГИЈА ТЕЦ  НЕГОТИНО, ВО  ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 5.8.2017 до 

31.12.2017 година и тоа: 

- Небојша Стојановиќ, член на Управен одбор. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/7 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________  

3221. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА  ЕНЕРГИЈА ТЕЦ  НЕГОТИНО, ВО  ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 5.8.2017 до 

31.12.2017 година и тоа: 

- Игор Бојаџиев, член на Управен одбор. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/8 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3222. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на  11.9.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА  ЕНЕРГИЈА ТЕЦ  НЕГОТИНО, ВО  ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 5.8.2017 до 

31.12.2017 година и тоа: 

- Јане Стоименов, член на Управен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/9 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3223. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА  ЕНЕРГИЈА ТЕЦ  НЕГОТИНО, ВО  ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 5.8.2017 до 

31.12.2017 година и тоа: 

- Никола Ангеловски, член на Управен одбор. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/10 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3224. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 1.1.2017 до 2.8.2017 

година и тоа: 

- Јован Попов, член на Надзорен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/11 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________                                                          

3225. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на  11.9.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА  2017  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 1.1.2017 до 2.8.2017 

година и тоа: 

- Елена Смилкова, член на Надзорен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/12 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________   

3226. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на  11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 1.1.2017 до 2.8.2017  

година и тоа: 

- Пане Трајков, член на Надзорен одбор. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/13 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________  

3227. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 1.1.2017 до 2.8.2017  

година и тоа: 

- Тони Честојанов, член на Надзорен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

                                                                          

Бр. 44-5648/14 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3228. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 3.8.2017 до 

31.12.2017  година и тоа: 

- Васко Стефанов, член на Надзорен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/15 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3229. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на  11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 3.8.2017 до 

31.12.2017  година и тоа: 

- Марина Бојаџиева, член на Надзорен одбор. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/16 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3230. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на   11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 3.8.2017 до 

31.12.2017  година и тоа: 

- Јордан Шијаков, член на Надзорен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5648/17 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

3231. 

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

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, 

во државна сопственост, Неготино, на седницата, од-

ржана на 11.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 12.12.2017 до 

31.12.2017  година и тоа: 

- Андријан Ташковски, член на Надзорен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

                                                                    

Бр. 44-5648/18 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

3232. 

Врз основа на член 8-б став 12 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 

112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 

37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18) министерот за 

транспорт и врски донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА 

ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

СПК НА ВОЗАЧ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПРИЈАВАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ, ЗАПИС-

НИКОТ ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот, поста-

пката и програмата за полагање на испитот за добива-

ње на СПК на возач, формата и содржината на пријава-

та за полагање на испит, записникот за положен испит 

и на сертификатот. 

 

Член 2 

Пријавувањето за полагање на испитот за добивање 

на СПК на возач се врши со поднесување на пријава за 

полагање на испитот до Министерството за транспорт 

и врски најдоцна пет дена пред денот на одржување на 

испитот.  

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува 

и потврда за завршена обука од правно лице овластено 

од министерот за транспорт и врски за стручно оспосо-

бување на кандидатот.  

 

Член 3 

Испитот за добивање на СПК на возач се одржува 

најмалку еднаш месечно.  

Датумите за одржување на испитот се објавува на 

ВЕБ страната на Министерството за транспорт и врски 

(www.mtc.gov.mk) најдоцна еден месец пред одржува-

њето на испитот.  

Испитот нема да се одржи во определениот термин 

доколку за истиот се пријавиле најмалку три канди-

дати, но задолжително ќе се одржи во наредниот тер-

мин определен за одржување на испитот.  

 

Член 4 

Пред почетокoт на полагањето на испитот Комиси-

јата за полагање на испит за професионална компетен-

тност на возач за учество во меѓународен превоз на 

патници и стока го проверува и утврдува идентитетот 

на кандидатите преку проверка на документите за 

идентификација. 

По утврдувањето на точниот идентитет на кандида-

тот, истиот се упатува на полагање на испитот. 

 

Член 5 

Испитот за добивање на СПК на возач се состои од 

теоретски дел кој се полага писмено во форма на тест. 

Тестот за полагање на испитот се состои од 45 пра-

шања од тематските области од член 7 став 1 од овој 

правилник, на кои одговорот се дава со заокружување 

на точниот одговор од пет понудени опции.  

Испитот трае 120 минути.  

Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со 

оценка „положил“ или „не положил“,. 

Се смета дека испитот го положил оној кандидат 

кој постигнал најмалку 60% од вкупниот број на пред-

видени поени. 

 

Член 6 

Кандидатот кој не го положил испитот може пов-

торно да се пријави за полагање на истиот, но не пора-

но од 30 дена од денот на претходното полагање. 

 

Член 7 

Програмата за полагање на испитот за добивање на 

СПК на возач ги опфаќа следните тематски области:  

1. Напредна обука во рационално возење базирано 

на сигурносните регулативи; 

2. Примена на регулативи и 

3. Здравје, безбедност на патиштата и животната 

средина, услуги, логистика. 

Програмата од ставот 1 на овој член е дадена во 

Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.  

 

Член 8 

Пријавата за полагање на испитот за добивање на 

СПК на возач се поднесува на образец во А4 формат на 

хартија во бела боја. 

Формата и содржината на пријавата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 9 

За резултатите од испитот за добивање на СПК на 

возач Комисијата за полагање на испит за професио-

нална компетентност на возач за учество во меѓунаро-

ден превоз на патници и стока изготвува записник на 

образец во А4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на записникот од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 10 

Сертификатот се изработува на повеќеслојна поли-

карбонатска картичка во правоаголна форма со димен-

зии 85.6 x 54 мм, дебелина од 0.76 мм, се состои од две 

страни во сина боја и има заштитни елементи.  

Формата и содржината на сертификатот од став 1 

на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-9594 Министер 

12 септември 2018 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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3233. 

Врз основа на член 8-ж став 9 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 

112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 

37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18) министерот за 

транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 

ИСПОЛНУВААТ ОВЛАСТЕНИТЕ ОБУЧЕНИ 

ЦЕНТРИ, ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ОБУКАТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПОТВРДАТА ЗА ЗАВРШЕНА ОБУКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови кои треба да ги исполнуваат овластените обучени 

центри, постапката за спроведување на обуката и фор-

мата и содржината на потврдата за завршена обука. 

 

Член 2 

Обуката за првична квалификација и за периодична 

обука на возачите на моторни возила ја спроведуваат 

овластени обучени центри кои располагаат со: 

- простор опремен за одржување на обуката, кој ги 

задоволува потребите за минимум 30 м2; 

- прирачник за работа и материјали за спроведува-

ње на обуката на кандидатите;  

- информатичка технологија и друга опрема за 

спроведување на обуката и тоа најмалку десет компју-

тери, проектор и сл.; 

- програма во која е утврден начинот на спроведу-

вање на обуката и методите на подучување  

- возен парк кој ќе се користи за практична обука на 

кандидатите и 

- минимум три лица вработени во редовен работен 

однос со полно работно време со високо образование 

(економски, правен, сообраќаен или машински факул-

тет), со најмалку три години работно искуство од об-

ласта на патниот сообраќај кои поседуваат сертификат 

за обучувачи за учество на возачите во меѓународниот 

патен сообраќај издаден од Министерството за тран-

спорт и врски. 

  

Член 3 

Обуката за првична квалификација на возач трае 

280 часа.  

Обуката од став 1 на овој член се спроведува сог-

ласно Програмата за полагање на испит за добивање на 

СПК на возач утврдена во Правилникот за начинот, по-

стапката и програмата за полагање на испитот за доби-

вање на СПК на возач, формата и содржината на прија-

вата за полагање на испит, записникот за положен ис-

пит и на сертификатот.  

Обуката од став 1 на овој член опфаќа 20 часа возе-

ње со возило од кои најмалку осум часа возење на спе-

цијален терен или на симулатор. 

Забрзаната обуката за првична квалификација на 

возач трае 140 часа.  

Обуката од став 4 на овој член опфаќа десет часа 

возење со возило од кои најмалку четири часа возење 

на специјален терен или на симулатор. 

При спроведување на обуката од став 1 на овој член 

се земаат во предвид часовите на теоретска и практич-

на обука кои кандидатот ги посетувал кога се стекну-

вал со возачка дозвола за категорија Ц или Ц1, Д или 

Д1. 

 

Член 4 

Периодичната обука на возач трае 35 часа распоре-

дени во период од седум часа во една тековна година 

пред истекот на важноста на СПК на возач.  

Обуката од став 1 на овој член се спроведува сог-

ласно Програмата за полагање на испит за добивање на 

СПК на возач утврдена во Правилникот за начинот, по-

стапката и програмата за полагање на испитот за доби-

вање на СПК на возач, формата и содржината на прија-

вата за полагање на испит, записникот за положен ис-

пит и на сертификатот.  

 

Член 5 

Потврдата за завршена обука се изготвува на обра-

зец во А4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на потврдата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-9595 Министер 

12 септември 2018 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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3234. 

Врз основа на член 8-а став 9 од Законот за превоз 
во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 
17/11 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 
112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 
37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18) министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ 
НА СПК НА ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРЕВОЗ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ, ЗАПИСНИКОТ ЗА ПОЛОЖЕН  

ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот, поста-

пката и програмата за полагање на испитот за добива-
ње на СПК на лице одговорно за превоз, како и форма-
та и содржината на пријавата за полагање на испит, на 
записникот за положен испит и на сертификатот. 

 
Член 2 

Пријавувањето за полагање на испитот за добивање 
на СПК на лице одговорно за превоз се врши со подне-
сување на пријава за полагање на испитот до Минис-
терството за транспорт и врски најдоцна пет дена пред 
денот на одржување на испитот.  

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува 
и потврда за завршена обука од правно лице овластено 
од министерот за транспорт и врски за стручно оспосо-
бување на кандидатот.  

 
Член 3 

Испитот за добивање на СПК на лице одговорно за 
превоз се одржува најмалку еднаш месечно.  

Датумите за одржување на испитот се објавува на 
ВЕБ страната на Министерството за транспорт и врски 
(www.mtc.gov.mk) најдоцна еден месец пред одржува-
њето на испитот.  

Испитот нема да се одржи во определениот термин 
доколку за истиот се пријавиле најмалку три канди-
дати, но задолжително ќе се одржи во наредниот тер-
мин определен за одржување на испитот.  

 
Член 4 

Пред почетокот на полагањето на испитот Комиси-
јата за полагање на испит за професионална компетен-
тност го проверува и утврдува идентитетот на кандида-
тите преку проверка на документите за идентифика-
ција. 

По утврдувањето на точниот идентитет на кандида-
тот, истиот се упатува на полагање на испитот. 

 
Член 5 

Испитот за добивање на СПК на лице одговорно за 
превоз, се состои од два дела кои се полагаат по елек-
тронски пат, од кои првиот е во форма на тест, а втори-
от е во форма на студија на случај. 

 
Член 6 

Првиот дел се полага во форма на тест кој се состои 
од 60 прашања на кои одговорот се дава со заокружу-
вање на точниот одговор од пет понудени опции.  

Првиот дел ги опфаќа тематските области од член 9 
став 1 точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој правилник и трае 
120 минути.  

Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со 
оценка „положил“ или „не положил“.  

Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој постигнал најмалку 70% од вкупниот број на пред-
видени поени. 

 
Член 7 

По успешното полагање на првиот дел од испитот, 
кандидатот се упатува за полагање на вториот дел. 

Вториот дел се состои од студии на случај кои ги 
опфаќаат тематските области од член 9 став 1 точки 2, 
3, 4, 5, 6 и 7 од овој правилник и трае 45 минути. 

Вториот дел се состои од 15 прашања од студиите 
на случај на кои одговорот се дава со заокружување на 
точниот одговор од пет понудени опции, при што се 
применува стручното знаење. 

 
Член 8 

Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој за секој дел постигнал најмалку 70% од вкупниот 
број на предвидени поени. 

Кандидатот кој не го положил испитот или вториот 
дел, може повторно да се пријави за полагање на ис-
тиот, но не порано од 30 дена од денот на претходното 
полагање. 

 
Член 9 

Програмата за полагање на испитот за добивање на 
СПК на лице одговорно за превоз ги опфаќа следните 
тематски области: 

1. Договори за превоз во патниот сообраќај; 
2. Организација на трговските друштва; 
3. Работни односи; 
4. Даноци, такси и надоместоци; 
5. Финансиско работење; 
6. Технички стандарди на превозните операции и 
7. Безбедност на сообраќајот на патиштата. 
Програмата од став 1 на овој член е дадена во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 10 
Пријавата за полагање на испитот за добивање на 

СПК на лице одговорно за превоз се поднесува на об-
разец во А4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на пријавата од став 1 на 
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 11 

За резултатите од испитот за добивање на СПК на 
лице одговорно за превоз Комисијата за полагање на 
испит за професионална компетентност изготвува за-
писник на образец во А4 формат на хартија во бела 
боја. 

Формата и содржината на записникот од став 1 на 
овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 12 

Сертификатот за професионална компетентност на 
лице одговорно за превоз се издава на образец во А4 
формат на хартија во светло жолта боја. 

Формата и содржината на сертификатот од став 1 
на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 13 

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

 
Бр. 01-9596 Министер 

12 септември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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3235. 

Врз основа на член 8-д став 5 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 

112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 

37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18) министерот за 

транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 

ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА СТРУЧ-

НО ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 

ДОБИВАЊЕ НА СПК НА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ И 

ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУ-

КАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА  

ЗА ЗАВРШЕНА ОБУКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови кои треба да ги исполнуваат правните лица за 

стручно оспособување на кандидатите за добивање на 

СПК на одговорно лице и постапката за спроведување 

на обуката, формата и содржината на потврдата за зав-

ршена обука. 

 

Член 2 

Обуката за стручното оспособување на кандидатите 

за добивање на СПК на одговорно лице ја спроведуваат 

правни лица кои располагаат со: 

- простор опремен за одржување на обуката, кој ги 

задоволува потребите за минимум 30 м2; 

- прирачник за работа и материјали за спроведува-

ње на обуката на кандидатите;  

- информатичка технологија и друга опрема за 

спроведување на обуката и тоа најмалку десет компју-

тери, проектор и итн.;  

- програма во која е утврден начинот на спроведу-

вање на обуката и методите на подучување и 

- минимум три лица вработени во редовен работен 

однос со полно работно време со високо образование 

(економски, правен, сообраќаен или машински факул-

тет - смер возила), со најмалку три години работно ис-

куство од областа на патниот сообраќај кои поседуваат 

сертификат за обучувачи за професионална компетен-

тност издаден од Министерството за транспорт и 

врски. 

 

Член 3 

Обуката за стручното оспособување на кандида-

тите за добивање на СПК на одговорно лице се спро-

ведува согласно Програмата за полагање на испит за 

добивање на сертификат за професионална компе-

тентност на лице одговорно за превоз утврдена во 

Правилникот за начинот, постапката и програмата за 

полагање на испитот за добивање на СПК на лице 

одговорно за превоз, формата и содржината на при-

јавата за полагање на испит, записникот за положен 

испит  и на сертификатот. 

Обуката од став 1 на овој член трае 14 наставни 

часа. 

 

Член 4 

Потврдата за завршена обука се изготвува на обра-

зец во А4 формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на потврдата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-9597 Министер 

12 септември 2018 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3236. 

Врз основа на член 49 од Законот за преземање на 

акционерските друштва „Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.69/2013, 188/2013 166/2014, 

154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

ден 11.09.2018 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ УТВРДУВА ЗА УСПЕШНА понудата за пре-

земање на акции издадени од ГД Тиквеш АД Кавадар-

ци дадена од лицето Ристо Милев. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА преземачот од точка 1, ова ре-

шение да го објави на начин како што е објавена пону-

дата за преземање. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-

жува неговото извршување. 

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

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Број 10-35 Комисија за хартии од вредност 

11 септември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3237. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 

за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД  КРАЛСТВОТО 

ШВЕДСКА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-

изводи од животинско потекло заради заштита од вне-

сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-

енца во Република Македонија по потекло од Крал-

ството Шведска („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 54/18).  

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-1039/2 Агенција за храна 

13 септември 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 

3238. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 

за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРО-

ИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 

ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 

НА ВИРУСОТ  НА  ЊУКАСТЕЛСКА  БОЛЕСТ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД 

КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-

изводи од животинско потекло заради заштита од вне-

сување на вирусот на Њукастелска болест во Републи-

ка Македонија по потекло од Кралството Белгија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

138/18).  

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-2541/2 Агенција за храна 

13 септември 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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