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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2807. 

Врз основа на член 5 од Законот за Централен ре-

гистар  („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 

199/2014, 97/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 

97 од Законот за општата управна постапка („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Влада-

та на Република Македонија, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУ-

ВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Во Решението за разрешување и именување член 

на Управниот одбор на Централниот регистар на Ре-

публика Македонија, бр. 24-6914/1 од 10 јули 2018 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

132/2018), се врши исправка, така што  во  точка 2 од 

решението наместо: „Асим Феризи“, треба да стои: 

„Асип Феризи“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 

има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-6914/3 Заменик на претседателот 

6 август 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2808. 

Врз основа на член 99, став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 

51/18), министерот за труд и социјална политика до-

несе 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА - ПРИЛЕП 

 

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа - Прилеп,  број 02-1601/3, донесен од 

Управниот одбор на Установата на седницата одржана 

на ден 03.07.2018 година. 

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

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

ка Македонија“. 

                                           

Бр. 10-8629/2 Министер за труд 

1 август 2018 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2809. 

Врз основа на член 151 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) Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-

48 од 19.07.2018 година на седницата одржана на ден 

31.07.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  

ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Коста Костадиновски од Скопје. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Коста Костадиновски се дава за период 

од 5 (пет) години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Коста Костадиновски престанува да ва-

жи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова 

решение во случаите предвидени со Закон. 

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

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-48 Комисија за хартии од вредност 

31 јули 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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2810. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, врз основа на член 31 од Законот за презе-

мање на акционерски друштва („Службен весник на 

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

154/2015 и 23/2016), постапувајќи по Барањето за доби-

вање дозвола за понуда за преземање на ГД Тиквеш 

АД Кавадарци, поднесено на ден 28.06.2018 година од 

НЛБ Банка АД Скопје, Служба за услуги со хартии од 

вредност, во име и за сметка на преземачот - Ристо Ми-

лев, на седницата одржана на ден 31.07.2018 година го 

донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА  

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

  

1. На Ристо Милев, се издава дозвола за давање по-

нуда за преземање на ГД Тиквеш АД Кавадарци. Пону-

дата за преземање ја дава НЛБ Банка АД Скопје, Служ-

ба за услуги со хартии од вредност, во име и за сметка 

на Ристо Милев.  

2. Понудата за преземање се однесува на 28.438 

обични акции со право на глас издадени од ГД Тиквеш 

АД Кавадарци. 

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши 

по цена од 157 денари по акција. 

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 де-

на од денот на првото објавување на понудата за презе-

мање. 

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен 

да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-

ден со Законот и Понудата за преземање. 

6. Жалбата против ова решение не го одложува не-

говото извршување. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 10-35 Комисија за хартии од вредност 

31 јули 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

2811. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 

135/2011, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 

192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија, постапувајќи по 

Барањето на Халк Банка АД Скопје, поднесено на ден 

18.07.2018, на седницата одржана на ден 31.07.2018 го-

дина донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Халк Банка АД Скопје  се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 

приватна понуда - четиринаесетта емисија на 93.312 

обични акции со вкупен износ на емисијата од 

933.120.000 денари, согласно Одлуката бр. 02-15790/3 

од 02.07.2018 година за зголемување на основната 

главнина од средства на Банката со издавање хартии од 

вредност по пат на приватна понуда со четиринаесетта 

емисија донесена од Собранието на акционери на Бан-

ката. 

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 согласно Одлуката бр. 02-

15790/3 од 02.07.2018 година  за зголемување на основ-

ната главнина од средства на Банката со издавање хар-

тии од вредност по пат на приватна понуда со четири-

наесетта емисија донесена од Собранието на акционери 

на Банката. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 

регистар. 

4. 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 за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. 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 депозита-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија  да достави доказ 

дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение ќе се објави во„Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 10-47 Комисија за хартии од вредност 

31 јули 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

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