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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3278. 
Указ бр. 12 
10 октомври 2019 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19) 

 
СЕ  РАЗРЕШУВА 
 
бригаден генерал МЕТОДИ СИМЕОН ХАЏИ-

ЈАНЕВ 
 
од должноста: КОМАНДАНТ НА ПОЛК ЗА 

СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ ВО ГЕНЕРАЛШТА-
БОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

 
ФЧ: бригаден генерал, по формација полковник-

бригаден генерал 
лична ВЕС: 31179 
Овој Указ да се изврши веднаш. 
 

Бр. 08-1132/1   Претседател на Република 
10 октомври 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
__________ 

3279. 
Указ бр. 13 
10 октомври 2019 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“  бр. 101/19) 

 
СЕ  ПОСТАВУВА  
 
бригаден генерал МЕТОДИ СИМЕОН ХАЏИ-

ЈАНЕВ  
 
ЗА КОМАНДАНТ НА КОМАНДА ЗА ОБУКА И 

ДОКТРИНИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал 
 
лична ВЕС: 31179  
 
до сега: командант на полк за Специјални Опера-

ции во Генералштабот на Армијата на Република Се-
верна Македонија 

Овој Указ да се изврши веднаш. 
 

Бр. 08-1133/1   Претседател на Република 
10 октомври 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

3280. 
 Врз основа на член 206 став (1) алинеја 8 од Зако-

нот за внатрешни работи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 33/15, 5/16, 
127/16, 142/16, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 108/19), министе-
рот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ 
ДОСИЕЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И НАЧИНОТ  

НА НИВНО МЕНАЏИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за формата и содржината на 

персоналните досиеја на работниците во Министер-
ството за внатрешни работи и начинот на нивно мена-
џирање и чување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 32/15 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 81/19), во член 12, став (1), во 
алинејата 1 точката и запирката на крајот на реченица-
та се заменуваат со сврзникот „и“. 

(2) Алинејата 2 се брише. 
 

Член 2 
(1) Во член 14, став (2), во алинејата 1 точката и за-

пирката на крајот на реченицата се заменуваат со сврз-
никот „и“. 

 (2) Во алинејата 2 сврзникот „и“ на крајот на рече-
ницата се заменува со точка. 

(3) Алинејата 3 се брише. 
  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 13.1.1-77431/1 Министер 

3 октомври 2019 година за внатрешни работи, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
3281. 

Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од 
Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 
72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ 
 
1. На нотарот Ирфан Асани, со службено седиште 

на подрачјето на Основниот суд во Тетово му преста-
нува службата на нотар поради навршени 64 години 
возраст. 

2. Решението влегува во сила на ден 18.10.2019 година. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Со Решение на министерот за правда бр. 08-2793/1 

од 26.8.2003 година, врз основа на Десетиот конкурс за 
именување на нотари, лицето Ирфан Асани е именуван 
за нотар на подрачјето на Основниот суд во Тетово. 
Нотарот Ирфан Асани од Тетово, роден на ден 
18.10.1955 година, на ден 18.10.2019 година навршува 
64 години возраст, поради што ги исполнува условите 
за престанок на службата на нотарот. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 18 став  
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот 
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), 
Министерството за правда одлучи како во диспозити-
вот на ова Решение. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се 

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 
дена од денот на преимот на Решението. 

 
Бр. 09-4039/1  

26 септември 2019 година Министер за правда, 
Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

3282. 

Врз основа на член 64 став 3 и член 68 став 10 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 

193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесe 

 

П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ 

ЗА ПЛОВИДБА НА  ЧАМЕЦ  И  БАЖДАРЕЊЕ,  НАЧИНОТ НА  ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЧАМЦИ,  

ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТЕРСКА ОЗНАКА 

 

Член 1 

Во Правилникот за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начи-

нот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 86/19), во членот 60 ставот 2 се менува и гласи:  

„Насловната страна на пловидбената дозвола содржи: 

- Прв дел: Република Северна Македонија, Министерство за транспорт и врски, Капетанија на пристаништа-

та - Охрид, националната ознака "МК", пловидбена дозвола, национална ознака "МК" во продолжение реден 

број на образецот на пловидбената дозвола 00000, место за запишување на регистарската ознака и место за запи-

шување на името на чамецот. 

- Втор дел: забелешка;  

- Трет дел: важност на пловидбената дозвола до, рубрики за важноста на пловидбената дозвола, печат и пот-

пис на овластено лице; “ 

Ставот 3 се менува и гласи: 

„Внатрешната страна на пловидбената дозвола содржи:  

- Прв дел во кој се наведени податоци за сопственикот: број на пловидбената дозвола, дата на првата регис-

трација, место за печат и потпис на овластено лице, име и презиме, односно назив на сопственикот, адреса, се-

диште, носител на правото на користење, седиште, вид на пловниот објект, корисна носивост (t)/лица на чаме-

цот;  

- Втор дел во кој се наведени податоци за чамецот: должина, ширина и висина, газење (истиснина) и носи-

вост, број на труп, податоци за механичкиот двигател (тип, марка, јачина и сериски број), број на членови на 

екипаж и  

- Трет дел во кој се наведени опремата и подрачјето на пловидба: опрема за чамец за вршење на стопанска 

дејност, подрачје на пловидба, опрема за чамец за лични потреби и подрачје на пловидба.“ 

 

Член 2 

Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 01 - 8449/1 Министер 

7 октомври 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје   Горан Сугарески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3283. 

Врз основа на член 23 став (8) од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 

59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 

113/18) министерот за животна средина и просторно 

планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, 

КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИ-

НОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗ-

ВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ И 

ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА, ГАБИ,  

ЖИВОТНИ И НИВНИ ДЕЛОВИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето, како и формата и содржината и 

начинот и постапката на издавање на дозволата за со-

бирање на засегнати и заштитени диви видови расте-

нија, габи, животни и нивните делови. 

 

Член 2 

(1) Барањето за издавање на дозвола за собирање на 

засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, 

животни и нивните делови се издава на образец во А4 

формат на хартија во бела боја. 

(2) Формата и содржината на барањето за издавање 

на дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви 

видови растенија, габи и животни и нивните делови (во 

понатамошниот текст: барање) се дадени во Прилог 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Дозволата за собирање на засегнати и заштитени 

диви видови растенија, габи, животни и нивните дело-

ви се издава на образец во А4 формат на хартија во бе-

ла боја. 

(2) Формата и содржината на образецот на дозвола-

та за издавање на дозвола за собирање на засегнати и 

заштитени диви видови растенија, габи и животни и 

нивните делови (во понатамошниот текст: дозвола) 

се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 4 

(1) Барањето се доставува до Министерството за 

животна средина и просторно планирање – Управа за 

животна средина. 

(2) Кон барањето се приложуваат копии од прет-

ходни дозволи за собирање, доколку ги има. 

(3) Доколку се бара дозвола за собирање на засегна-

ти и заштитени диви видови растенија, габи и животни 

и нивните делови на земјиште или шума којашто е во 

приватна сопственост кон барањето се доставува и сог-

ласност за собирањето од сопственикот  на земјиштето 

или шумата. 

(4) Доколку се бара дозвола за собирање на засегна-

ти и заштитени диви видови растенија, габи и животни 

и  нивните делови на шумско земјиште или шума која е 

во државна сопственост, кон барањето се доставува и 

копија од договор склучен со Јавното претпријатие 

„Национални шуми“. 

(5) Во случај кога се бара дозвола за собирање на 

засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и 

животни и нивните делови во заштитено подрачје, 

Управата за животна средина пет дена од денот на при-

емот на барањето доставува копија од барањето до суб-

јектот кој управува со заштитеното подрачје. 

(6) Субјектот од став (5) на овој член најдоцна 15 

дена од денот на приемот на барањето доставува мис-

лење до Управата за животна средина во кое дава оцен-

ка за тоа дали во планот и годишните програми за уп-

равување со заштитеното подрачје за управување на 

заштитеното подрачје не е забрането собирањето на ба-

раните диви видови растенија, жаби и животни и нив-

ните делови. 

 

Член 5 

(1) Во постапката за издавање на дозволата се зема-

ат предвид следните податоци наведени во барањето: 

1) Дали собирањето на засегнатите и заштитените 

диви видови растенија, габи и животни и нивните дело-

ви се врши со користење на технички средства коишто 

не ги оштетуваат или уништуваат примероците од од-

реден вид, односно нивните живеалишта. 
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2) Дали собирањето на засегнатите и заштитените 

диви видови габи и нивните делови се врши на начин 

што: 

- Се собираат само плодоносните тела, исклучиво 

со нож за да не се оштети мицелиумот; 

- Не се собира: 

а) мицелиумот на габите; 

б) млади плодни тела кои се уште не спорулирале; 

в) стари плодни тела со мала употребна вредност, а 

богати со спори; 

г) единки од видовите вргањ, буковка, јајчарка ако 

пречникот на капата е помал од 4cm; 

д) единки од видовите лисичарки освен реткиот ва-

риетет аметистна лисичарка, шампињони и црна труба 

ако пречникот на капата е помал од 2cm; 

ѓ) стари и болни примероци. 

- собирањето на ретки видови подземни габи (тар-

туфи) се врши само со помош на еден трениран пес или 

други животински видови во екот на денот. Ископува-

ње на габите се врши само на местото на наоѓање, а 

дупките настанати со ископувањето се полнат со иско-

паната земја, со затрупување на трулите и црвливи 

примероци. 

3) При собирањето на загрозени видови лишаи да 

не се оштетува кората на стеблото од кое се врши соби-

рањето. 

4) Дали собирањето на засегнатите диви видови 

растенија и нивните делови се врши во оптимална фаза 

на вегетативниот развој за користење, а кај видовите од 

кои се користат подземните органи, дали се остава де-

лот на подземниот орган во земјата со вегетативната 

пупка. 

5) Да не се врши: 

- корнење или оштетување на подземните органи 

(корен, ризом и др.) кај видовите од кои се користат 

надземните органи, односно делови: 

- кршење на стебла и гранки од дрва и жбунови при 

собирање на плодови, цветови или листови и нанесува-

ње друг вид на штета на односниот вид; 

- собирање во близина на прометни сообраќајници, 

индустриски комплекси и на депонии; 

- собирање на повеќе од две третини од единките на 

местото на собирање. 

6) При собирање на корени и луковици 80% од по-

стојната популација да се остава недопрена; 

7) При собирање на листови, 70% од листовите на 

растението да се оставаат; 

8) При собирање на цветови 30% од цветовите на 

секое растение и 20% од цветовите на растителната по-

пулација да се оставаат недопрени; 

9) При собирање на семиња 30% од нив да се оста-

ват за размножување; 

10) При собирање на плодови 20% од нив да се ос-

тават за размножување, и 

11) При собирањето да не се користат стапици, 

гребла или други алатки кои можат да го уништат ви-

дот или неселективно да го заробат видот. 

 

Член 6 

(1) Врз основа на проверката на податоците од ба-

рањето од член 5  на овој правилник и мислењето од 

член 4 став (6) на овој правилник, Управата за животна 

средина најдоцна 60 дена од денот на добивањето на 

барањето доставува мислење за издавање на дозволата, 

како и предлог на дозволата или решение со кое се од-

бива барањето за издавање на дозволата до министерот 

кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на заштитата на при-

родата. 

(2) Во случаите од член 4 ставови (4) и (5) на овој 

правилник Управата за животна средина една копија од 

дозволата доставува на субјектот кој е задолжен да уп-

равува со заштитеното подрачје, како и до Јавно прет-

пријатие „Национални шуми“. 

 

Член 7 

Со денот на влегувањето на сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за издавање дозвола 

за собирање на засегнати и заштитени диви видови рас-

тенија, габи и животни и нивните делови („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 102/09). 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

 

Бр.13-5058/1 Министер за животна средина 

25 септември 2019 година и просторно планирање, 

Скопје Насер Нуредини, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
3284. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 
и 83/2018)  постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-79 од 
18.9.2019 година поднесено од  Илирика Инвестментс 
АД Скопје за давање согласност за именување на лице-
то Васко Митев за директор на брокерската куќа Или-
рика Инвестментс АД Скопје, Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на ден 7.10.2019 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Васко Митев 

за директор на брокерската куќа Илирика Инвестментс 
АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Васко Митев за ди-
ректор на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД 
Скопје се дава за период од 4 (четири) години, заклучно 
до 16.9.2023 година согласно Одлука од Собранието на 
акционери на Илирика Инвестментс АД Скопје од 
17.9.2019 година со која се врши избор/реизбор на чле-
нови на Одборот на директори на Илирика Инвестментс 
АД Скопје и Одлука на Одборот на директори на Или-
рика Инвестментс АД Скопје бр.0202-51 од 17.9.2019 го-
дина за именување на Васко Митев за директор на бро-
керската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје  

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на Васко Митев од функцијата директор 
на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје, 
со денот на одземање на согласноста за именување на 
директор од страна на Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Северна Македонија и во други слу-
чаи утврдени со закон. 

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

 
Број  УП 1 08-79      Комисија за хартии од вредност 

7 октомври 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3285. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по 
барањето на Акционерското друштво за енергетски деј-
ности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ 
АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии 
од вредност од 30.9.2019 година, Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на ден 7.10.2019 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Акционерското друштво за енергетски дејнос-

ти ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД 
Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност - втора емисија на 4.878 обични ак-
ции, во вредност од 487.800 евра односно 29.996.871,00 
денари согласно Одлуката број 27-8893/1 од 26.9.2019 
година за зголемување на основната главнина на Акци-
онерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје, со 
влогови преку издавање на нови акции од втора емиси-
ја по пат на приватна понуда, донесена од Собрание на 
акционери на друштвото. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката број 27-8893/1 од 
26.9.2019 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена 
од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголе-
мувањето на основната главнина во трговскиот регистар.  

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност 
по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија да донесе решение за упис на зголемувањето на 
основната главнина. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот 
за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
УП 1 Број  10-80      Комисија за хартии од вредност 

7 октомври 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3286. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 1 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 85/2018), како и врз основа 
на член 10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и 
време на запишување и бришење на акционерско друш-
тво, содржина и начин на водење, ажурирање на подато-
ците и пристап на јавноста до Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за известување-пречис-
тен текст („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на ден 29.5.2019 година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 
ВО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА  

СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото за земјоделско производство и трго-

вија ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД НЕГОТИНО со матичен 
број 04195094 и со седиште на населено место без ули-
чен систем Црвени Брегови, Неготино СЕ ЗАПИШУ-
ВА во Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување.  

2. Друштвото од точка 1 на ова Решение е должно 
да ги почитува одредбите од Законот за хартии од 
вредност и подзаконските акти за доставување и обја-
вување на извештаите на акционерското друштво во 
Регистарот на акционерски друштва со посебни об-
врски за известување. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото од точка 1 на ова Ре-
шение во рок од 15 дена од приемот на ова Решение да 
уплати еднократен годишен надоместок во износ од 7.000 
денари за водење, разгледување и проверка на извештаите 
на акционерското друштво во Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување. 

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

 
УП 1 Број  10-81      Комисија за хартии од вредност 

7 октомври 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
3287. 

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“  број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/2019), 
директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
 ПЛАНОВИ 

 
На ден 30.9.2019 година, се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската Општина Милетино, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности 
Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската 
Општина Милетино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската Општина Миле-
тино. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
            Бр. 0917-13026/1                Агенција за катастар на недвижности 
   30 септември 2019 година                  Директор,  
                    Скопје                 м-р Борис Тунџев, с.р. 
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