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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

951. 
Врз основа на член 39 став (1)  од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР. 2 „СИМНИЦА“  ВО ЛОВЕН РЕОН ГОСТИВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 
за концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Симница“ 
во ловен реон  Гостивар бр. 41-4219/1 од 21.5.2012 го-
дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како концедент и ДПТУ „АС-КОМЕРЦ“ Владимир 
ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, како концесио-
нер, поради битни повреди на одредбите од договорот, 
Законот за ловството, други закони и прописи што се 
применуваат врз Договорот, како и неисполнување на  
обврските од Програмата за развојни можности на ди-
вечот под заштита во ловиштето.  

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Северна Маке-
донија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа 
одлука. 

 
Член 3 

Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија”. 

 
Бр. 44-9911/1-18 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

952. 
Врз основа на член 39 став (1)  од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  
БР. 3 „ЈЕЛОВЦЕ“  ВО  ЛОВЕН  РЕОН  ГОСТИВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 
за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Јеловце“ 
во ловен реон  Гостивар бр. 41-4220/1 од 21.5.2012 го-

дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како концедент и ДПТУ „АС-КОМЕРЦ“ Владимир 
ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, како концесио-
нер, поради битни повреди на одредбите од договорот, 
Законот за ловството, други закони и прописи што се 
применуваат врз Договорот, како и неисполнување на  
обврските од Програмата за развојни можности на ди-
вечот под заштита во ловиштето.  

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Северна Маке-

донија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа 

одлука. 

 

Член 3 

Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија”. 

 

Бр. 44-9911/2-18 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

953. 

Врз основа на член 39 став (1)  од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 

147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 

104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН  РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО  

БР. 6 „БАЛИН ДОЛ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот 

за концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Балин 

Дол“ во ловен реон  Гостивар бр. 41-4221/1 од 

21.5.2012 година, склучен помеѓу Владата на Републи-

ка Македонија како концедент и ДПТУ „АС-КО-

МЕРЦ“  Владимир ДООЕЛ експорт-импорт од Гости-

вар, како концесионер, поради битни повреди на од-

редбите од Договорот, Законот за ловството, други за-

кони и прописи што се применуваат врз договорот, ка-

ко и неисполнување на  обврските од Програмата за 

развојни можности на дивечот под заштита во ловиш-

тето.  

 

Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Северна Маке-

донија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа 

одлука. 
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Член 3 
Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија”. 

 
Бр. 44-9911/3-18 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

954. 
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР.2 „СИМНИЦА“ ВО ЛОВЕН РЕОН  

ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Дивечот во ловиштето бр.2 „Симница“ во ловен ре-

он Гостивар се дава на присилна концесија  на Јавното 
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството. 

 
Член 2 

Правата и обврските на Владата на Република Се-
верна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука 
на кој дивечот  се дава на присилна концесија,  ќе се 
утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање 
на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно  
Законот за ловството. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен   весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-9911/4-18 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

955. 
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД 
ЛОВИШТЕТО БР.3 „ЈЕЛОВЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН  

ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Дивечот во ловиштето бр.3 „Јеловце“ во ловен реон 

Гостивар се дава на присилна концесија  на Јавното 
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно  Законот за ловството. 

Член 2 

Правата и обврските на Владата на Република Се-

верна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука 

на кој дивечот  се дава на присилна концесија,  ќе се 

утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање 

на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно  

Законот за ловството. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен   весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-9911/5-18 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

956. 

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 

33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА  НА  ДИВЕЧОТ ОД ЛО-

ВИШТЕТО  БР.6 „БАЛИН ДОЛ“ ВО ЛОВЕН РЕОН  

ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Дивечот во ловиштето бр.6 „Балин Дол“ во ловен 

реон Гостивар се дава на присилна концесија  на Јавно-

то претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до мо-

ментот на давање на концесија на дивечот преку јавен 

повик, согласно  Законот за ловството. 

 

Член 2 

Правата и обврските на Владата на Република Се-

верна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука 

на кој дивечот  се дава на присилна концесија,  ќе се 

утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање 

на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно  

Законот за ловството. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен   весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-9911/6-18 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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957. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и  располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на  Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ  
ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Фондот за инова-

ции и технолошки развој. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Фондот за иновации и технолошки 

развој, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 
 

    Бр. 45-1864/1 Заменик на претседателот 
1 април 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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958. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царински закон 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05, 
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 1 април 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ  ЗА 
ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА, ОСВЕН ОД 
ТВРДА ГУМА, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО 
ИЛИ  ОД  ЧЕЛИК  И ИЗОЛАЦИОНИ ДЕЛОВИ ОД 

КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува мерка за  намалување 

на царинските стапки   за други производи од гума, ос-
вен од тврда гума, други производи од железо или од 
челик  и изолациони делови од керамички материјали и 
тоа:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат 

заклучно со 31.12. 2019 година. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија”.  

 
Бр. 45-1949/1 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

959. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУ-
ЖЕНИЕ - ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНА, ЕКОЛОГИЈА 

И ИСТРАЖУВАЊЕ МЕРЦ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на движни 
ствари на Здружение - Центар за медицина, екологија и 
истражување МЕРЦ – Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.15/19). 

 
Член 2 

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

 
 

Бр. 45-2010/1 Заменик на претседателот 
1 април 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
960. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕ-
НА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Јавна здравствена уста-
нова Институт за јавно здравје на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.30/19), во член 1 во Табела 1.  во редот 1 делот  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-2038/1 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

961. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 го-
дина,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КА-

ТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар-  инфраструктурен објект-надземен 
вод за пренос на електрична енергија висок напон 110 
kV ДВ ТС Штип-ТС Кочани, Префикс ЕИЕВ1, иденти-
фикатор 290836-115, од место викано Герен до место 
викано Средорек, со должина од 27482,17м, во корист 
на Република Северна Македонија во Катастарот на 
недвижности.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2069/1 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

962. 
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија“ 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 Северна Македонија во 
својство на Собрание на Акционерското друштво во 
државна сопственост за вршење на дејноста давање ус-
луги во воздухопловната навигација, на седницата, од-
ржана на 1 април 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-
НЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА 
УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА 

 
Член  1 

Во Статутот на Акционерско друштво во државна 
сопственост за вршење на дејноста давател на услуги 
на воздухопловната навигација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.139/08, 69/09, 173/14, 
202/14 и 28/15) во насловот зборовите „давател на“ се 
заменуваат со зборот „давање“, а зборовите „на возду-
хопловната навигација“ се заменуваат со зборовите „во 
воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје“. 

Член 2 

Во членот 2 ставови 1 и 2 зборовите „Република 

Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република 

Северна Македонија“. 

 

Член 3 

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: 

„Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува 

во правниот промет под фирма: 

Акционерско друштво во државна сопственост за 

вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната 

навигација М-НАВ АД Скопје“. 

 

Ставот 3 се менува и гласи: 

 

„Во правниот промет со странство називот на 

Друштвото е „M-NAV” Air Navigation Service Provider 

of the Republic of North Macedonia, GOJSC“. 

 

Член 4 

Во членот 12 став 1 и членот 14 зборовите „Репуб-

лика Македонија“ се заменуваат со зборовите  „Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Член 5 

Во членот 18 став 2 зборот „радарски“ се заменува 

со зборот „надзорен“. 

Во ставот 6 зборовите „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите „Република Северна Македо-

нија“. 

 

Член 6 

Во членот 25 став 7 зборовите „Република Македо-

нија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна 

Македонија“. 

 

Член 7 

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското 

друштво во државна сопственост за вршење на дејнос-

та давање услуги во воздухопловната навигација да 

подготви пречистен текст на Статутот на Акционерско 

друштво во државна сопственост за вршење на дејнос-

та давател на услуги на воздухопловната навигација. 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 45-2071/1 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

963. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 

2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА  БОЛНИЦА  

СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом ,,Нада Михај-
лова“ – Пробиштип му престанува користењето на 
движнaта ствар, и тоа: 

 
Назив на 
движната 

ствар 

 
Модел 

 
Производител 

Единица 
мерка 

Кол. 

Неонатолошки 
инкубатор  

 
OGB 

PolyCare 
3 

 
Џиневри 

 
парче 

1 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница со проширена дејност - Кава-
дарци. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Здрав-
ствен дом ,,Нада Михајлова“ – Пробиштип склучува 
договор со директорот на Јавната здравствена установа 
Општа болница со проширена дејност – Кавадарци со 
кој се уредуваат  правата и обврските за движнaта 
ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-2087/1 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

964. 
Врз основа на член 44 став (4) точки 5, 9 и 10 од За-

конот за безбедност на храната („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 1 април 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА ОД  

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за по-
себните барања за храната од животинско потекло, до-
несен од директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство  бр. 02-157/2 од 8.3.2019 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2245/1 Заменик на претседателот 

1 април 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

965. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за обука и 

испит за директор на основно училиште, средно учи-
лиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет 
за доживотно учење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15, 30/16 120/18 и 
140/18), министерот за образование и наука, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО 
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на уверението за положен испит за директор 
на основно училиште, средно училиште и ученички 
дом и за директор на отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење. 

 
Член 2 

Уверението за положен испит за директор на основ-
но училиште, средно училиште и ученички дом, се пе-
чати на бела хартија во А-4 формат. 

Образецот на Уверението за положен испит за ди-
ректор на основно училиште, средно училиште и уче-
нички дом, кој се печати на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо, е даден во Прилог 1 и е составен 
дел на овој правилник. 

Образецот на Уверението за положен испит за ди-
ректор на основно училиште, средно училиште и уче-
нички дом, кој се печати на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо и на албански јазик и на неговото 
писмо, е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Уверението за положен испит за директор на отво-
рен граѓански универзитет за доживотно учење на ма-
кедонски јазик се печати на бела хартија во А-4 фор-
мат.  

Образецот на Уверението за положен испит за ди-
ректор на отворен граѓански универзитет за доживотно 
учење, кој се печати на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, е даден во Прилог 3 и е составен дел 
на овој правилник. 

Образецот на Уверението за положен испит за ди-
ректор на отворен граѓански универзитет за доживотно 
учење, кој се печати на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на албански јазик и на неговото 
писмо, е даден во Прилог 4 и е составен дел на овој 
правилник.  

  
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на уверението за положен испит за директор 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.74/18). 

 
Член 5 

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

       
Бр. 08-3909/1 Министер за образование 

28 март 2019 година и наука, 
Скопје д-р Арбер Адеми, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

966. 

Уставниот суд на Република Северна Македонија, 

врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија и членот 70 од Деловни-

кот на Уставниот суд на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

70/1992), на седницата одржана на 27 март 2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член 244 ставови 3 и 4 од Законот 

за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 169/2015, 

226/2015, 55/2016, 11/2018 и 83/2018).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

3. Уставниот суд, со Решение У. бр. 59/2018 од 30 

јануари 2019 година, поведе постапка за оценување на 

уставноста на член 244 ставови 3 и 4 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 169/2015, 226/2015, 

55/2016, 11/2018 и 83/2018), затоа што основано се пос-

тави прашањето за нивната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 244 

став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на па-

тиштата, основачот, сопственикот, одговорното лице, 

раководителот, контролорот, претседателот и членови-

те на комисијата за полагање на возачкиот испит вра-

ботени во испитниот центар не смеат да ги извршуваат 

своите работни задачи во испитниот центар, доколку 

тие, нивните сопружници и членовите на нивните се-

мејства по права линија до прв степен, се основачи, 

сопственици или вработени во автошкола, односно 

подружница којашто врши оспособување на кандидати 

за возачи на подрачјето на кое испитниот центар е ов-

ластен да врши работи на организирање и спроведува-

ње на возачки испит.  

Според ставот 4 на истиот член, лицата од ставот 

(3) на овој член потпишуваат изјава за непостоење на 

судир на интереси заверена на нотар која претставува 

дел од досието во испитниот центар.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија, владеењето на правото е 

темелна вредност на уставниот поредок на Република 

Македонија. 

Согласно членот 32 од Уставот, секој има право на 

работа, слободен избор на вработување, заштита при 

работењето и материјална обезбеденост за време на 

привремена невработеност (став 1). Секому, под еднак-

ви услови, му е достапно секое работно место (став 2). 

Според членот 51 од Уставот, во Република Север-

на Македонија законите мораат да бидат во согласност 

со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со за-

кон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Согласно член 52 став 4 од Уставот, законите и 

другите прописи не можат да имаат повратно дејство, 

освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за 

граѓаните. 

Со Законот за безбедност на сообраќајот на патиш-

тата се уредува безбедноста и заштитата на патиштата, 

основните начела и меѓусебните односи на учесниците 

и другите субјекти во сообраќајот на патиштата, прави-

лата на сообраќајот на патиштата, системот на сообра-

ќајните знаци, опремата и сигнализацијата на патиш-

тата, должностите во случај на сообраќајна незгода, 

кандидати за возачи, возачи, автошколи, испитни цен-

три и возачки дозволи, оспособувањето за управување 

и стекнување право на управување со моторно возило 

и прекршочната постапка за деца, посебните мерки на 

безбедност, организацијата и задачите на советите за 

безбедност на сообраќајот на патиштата, евиденциите 

и заштитата на податоците, прекршочните одредби и 

овластувањата за подзаконски прописи (член 1). 

 

Главата VI од Законот носи наслов: КАНДИДАТИ 

ЗА ВОЗАЧИ, ВОЗАЧИ, АВТОШКОЛИ, ИСПИТНИ 

ЦЕНТРИ И ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ. 

Уредувањето на автошколите е опфатено со под-

насловот 2.Автошколи (членови 229 - 239), коишто се 

однесуваат на основањето и работа на автошколи, ви-

довите лиценци за работа во автошкола, услови за 

стекнување со лиценца во автошкола, надзор над рабо-

та на автошкола и одземање на лиценца. 

Според членот 229 од Законот, спроведувањето на 

оспособување на кандидат за возач го врши правно ли-

це по добивање на лиценцa за автошкола од Министер-

ството за внатрешни работи (став 1). Спроведувањето 

на оспособување на кандидат за возач може да го врши 

и подружница на автошкола по издавање на лиценца на 

автошколата за подружницата од Министерството за 

внатрешни работи (став 2). Лиценцата од ставовите (1) 

и (2) на овој член, врз основа на поднесено барање ја 

издава Министерството за внатрешни работи во рок од 

90 дена од денот на приемот на барањето, доколку ав-

тошколата односно подружницата ги исполнува усло-

вите утврдени во членот 231 од овој закон (став 3). По 

издавањето на лиценцата од ставот (3) на овој член, ав-

тошколата односно подружницата се запишува во Ре-

гистарот на автошколи на Министерството за внатреш-

ни работи (став 4). 

Согласно членот 231 од Законот, за оспособување 

на кандидати за возачи, автошколата задолжително 

треба да ги исполнува следниве услови:  



4 април 2019  Бр. 70 - Стр. 15 

 
 

- да има стручен кадар;  

- да има опремена просторија (училница) од најмал-

ку 20 м2 опремена со соодветен уред (камера со соп-

ствен уред за напојување) кој овозможува видео и ау-

дио запис со можност за архивирање и документирање 

на снимените податоци кои се чуваат во автошколата 

90 дена од денот на издавањето на потврдата за оспосо-

беност на кандидатот за возач, 

- да има уреден простор за прием на кандидати за 

возачи и за работа на стручниот раководител на автош-

колата;  

- да има сообраќаен автодром (полигон) во сопстве-

ност на автошколата или под закуп кој ги исполнува 

пропишаните услови и соодветните сообраќајно-тех-

нички елементи;  

- да има најмалку две сопствени возила од катего-

рија „Б“, а за останатите категории - по едно сопствено 

возило или возило под закуп;  

- да располага со наставни средства, помагала и ин-

форматичка опрема за спроведување на наставната 

програма сообраќајни правила и прописи (теоретски 

дел), како и софтверска веб апликација и  

 - да има акт за организација на работа. 

Според член 232 став 1 од Законот, стручен кадар 

од членот 231 став (1) алинеја 1 од овој закон се лица 

кои се вработени во автошколата и тоа:  

- стручен раководител;  

- најмалку еден предавач и  

- најмалку двајца возач-инструктори.  

Со ставовите 2, 3, 4 и 5 од истиот член се пропиша-

ни условите коишто треба да ги исполнуваат лицата за 

да бидат членови на стручниот кадар на автошколата. 

Според член 237 став 1 од Законот, надзор над ра-

ботата на автошколата во однос на исполнувањето на 

пропишаните услови за работа, начинот на оспособува-

ње на кандидатите за возачи и обврската за воспоставу-

вање и водење на евиденциите утврдени со овој закон 

и прописите донесени врз основа на овој закон, врши 

Министерството за внатрешни работи. Согласно ставот 

3 на истиот член, кога при вршењето на повторен над-

зор ќе се утврди дека автошколата во определениот рок 

не ги отстранила утврдените недостатоци или не ја по-

читува забраната од ставот (2) на овој член, Министер-

ството за внатрешни работи со решение ја одзема ли-

ценцата за автошкола.  

Уредувањето на работата на испитните центри е оп-

фатено со поднасловот 3. Испитен центар (членови 240 

- 253), кои се однесуваат на основањето и работа на ис-

питен центар, видовите лиценци за работа во испитен 

центар, услови за стекнување со лиценца во испитен 

центар, надзор над работа на испитен центар и одзема-

ње на лиценца. 

Според членот 240 од Законот, работите на органи-

зирање и спроведување на возачкиот испит за кандидат 

за возач, ги врши правно лице по добивање лиценца за 

испитен центар од Министерството за внатрешни ра-

боти, за временски период од пет години (став 1). Ли-

ценцата од ставот (1) на овој член, Министерството за 

внатрешни работи ја издава доколку правното лице ги 

исполнува условите од член 244 став (1) од овој закон 

(став 2). По издавањето на лиценцата од ставот (1) на 

овој член, Министерството за внатрешни работи го за-

пишува испитниот центар во Регистарот на испитни 

центри во ова министерство (став 3). Испитниот центар 

од ставот (1) на овој член, работите на организирање и 

спроведување на возачкиот испит ги врши согласно со 

организацијата на соодветните организациски единици 

на Министерството за внатрешни работи (став 4). Ис-

питниот центар од ставот (1) на овој член, може да ор-

ганизира и спроведува возачки испит за кандидат за во-

зач и во подружница, надвор од местото на неговото 

седиште, доколку ги исполнува условите од член 244 

став (2) од овој закон (став 5). 

Според член 244 став 1 од Законот, за вршење на 

работите на организирање и спроведување на возачки-

от испит за кандидат за возач, испитниот центар задол-

жително треба да ги исполнува следниве услови за ра-

бота:  

- да има стручен кадар;  

- да има организација на работа;  

- да има уредени простории опремени со посебен 

уред (камери) и материјално-технички капацитети;  

- да има сообраќаен автодром (полигон) во седиш-

тето и подружниците во сопственост на испитниот цен-

тар или под закуп, кој ги исполнува пропишаните усло-

ви и сообраќајно-технички елементи;  

- да има информатичка опрема за вршење на пот-

ребните работи и  

- да има возила (сопствени или под закуп) од кате-

гориите за кои испитниот центар е овластен да врши 

испитување на кандидати за возачи согласно со одред-

бите од овој закон.  

Според ставот 2 на истиот член, подружницата на 

испитниот центар задолжително треба да ги исполнува 

следниве услови за работа: 

- да има уредни простории опремени со посебен 

уред (камери) и материјално-технички капацитети;  

- да има сообраќаен автодром (полигон) кој ги ис-

полнува пропишаните услови и сообраќајно-технички 

елементи и  

- да имаат информатичка опрема за вршење на ра-

боти.  

Согласно членот 245 од Законот, соодветен стручен 

кадар од членот 244 став (1) алинеја 1 од овој закон, се 

лица кои се вработени во испитниот центар на неопре-

делено време или определено време со полно работно 

време, и тоа:  
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- раководител на испитен центар;  

- контролор;  

- претседател на испитна комисија;  

- испитувач по наставната програма сообраќајни 

правила и прописи (теоретски дел) и  

- испитувач по наставната програма управување со 

моторно возило (практичен дел).  

Со членот 246 од Законот се пропишани условите 

кои треба да ги исполнуваат лицата за да бидат члено-

ви на стручниот кадар на испитен центар. 

Според член 249 став 1 од Законот, Министерство-

то за внатрешни работи на физичко лице за вршење на 

работи во испитен центар му издава лиценца, и тоа: ли-

ценца за контролор; лиценца за испитувач по наставна 

програма сообраќајни правила и прописи (теоретски 

дел) и лиценца за испитувач по наставна програма уп-

равување со возило (практичен дел). Согласно член 250 

став 1 од истиот закон, лиценците од членот 495 се со 

важност од пет години. 

Според член 252 став 1 од Законот, надзор над ра-

ботата на испитен центар, во однос на исполнувањето 

на пропишаните услови за работа, начинот на спрове-

дување на возачкиот испит за кандидат за возач и воде-

њето на евиденциите утврдени со овој закон и пропи-

сите донесени врз основа на овој закон, врши Минис-

терството за внатрешни работи. Согласно ставот 4 на 

истиот член, кога при вршењето на повторен надзор се 

утврди дека испитниот центар не ги отстранил утврде-

ните недостатоци во предвидениот рок од ставот (3) на 

овој член, Министерството за внатрешни работи со ре-

шение ќе му ја одземе лиценцата на испитен центар. 

Од анализата на наведените и другите одредби од 

Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, 

произлегува дека законодавецот пропишал дека спро-

ведувањето на оспособување на кандидат за возач го 

врши правно лице по добивање на лиценцa за автошко-

ла од Министерството за внатрешни работи, а работите 

на организирање и спроведување на возачкиот испит за 

кандидат за возач, ги врши правно лице по добивање 

лиценца за испитен центар од Министерството за внат-

решни работи, за временски период од пет години. 

Притоа, пропишано е дека работите во автошкола и ис-

питен центар ги врши стручен кадар, и тоа лица кои се 

вработени во автошколата, односно испитниот центар, 

на неопределено или определено време, со полно ра-

ботно време, и тоа: стручен раководител, најмалку еден 

предавач и најмалку двајца возач-инструктори за пот-

ребите на автошкола и раководител на испитен центар, 

контролор, претседател на испитна комисија, испиту-

вач по наставната програма сообраќајни правила и про-

писи (теоретски дел) и испитувач по наставната прог-

рама управување со моторно возило (практичен дел), 

за потребите на испитен центар. Во Законот се пропи-

шани условите коишто треба да ги исполнуваат лицата 

за да бидат соодветен стручен кадар во автошкола или 

испитен центар. Наздзор над работата на автошколите 

и испитниот центар врши Министерството за внатреш-

ни работи. 

При вака регулирано прашање за тоа кој може да 

спроведува оспособување на кандидат за возач и кој 

може да организира и спроведува возачки испит, зако-

нодавецот во оспорениот член 244 став 3 од Законот, 

пропишал дека: „Основачот, сопственикот, одговорно-

то лице, раководителот, контролорот, претседателот и 

членовите на комисијата за полагање на возачкиот ис-

пит вработени во испитниот центар не смеат да ги из-

вршуваат своите работни задачи во испитниот центар, 

доколку тие, нивните сопружници и членовите на нив-

ните семејства по права линија до прв степен, се осно-

вачи, сопственици или вработени во автошкола, однос-

но подружница која врши оспособување на кандидати 

за возачи на подрачјето на кое испитниот центар е ов-

ластен да врши работи на организирање и спроведува-

ње на возачки испит.“ Во оспорениот став 4 на истиот 

член, пропишано е дека:„ Лицата од ставот (3) на овој 

член потпишуваат изјава за непостоење на судир на ин-

тереси заверена на нотар која претставува дел од доси-

ето во испитниот центар.“ 

Тоа значи дека законодавецот пропишал ограничу-

вање за тоа кој може да извршува работни задачи во 

испитен центар, врзано за неговите роднински и семеј-

ни врски со основачи, сопственици или вработени во 

автошкола, односно подружница којашто врши оспосо-

бување на кандидати за возачи на подрачјето на кое ис-

питниот центар е овластен да врши работи на органи-

зирање и спроведување на возачки испит. Ограничува-

њето се однесува на брачни другари и на родители и 

деца, односно тоа е кругот на лица кои истовремено не 

можат да бидат основачи, сопственици или вработени 

во автошкола, односно нејзина подружница и во испит-

ниот центар којшто е овластен да врши работи на орга-

низирање и спроведување на возачки испит на канди-

дати од таа автошкола. Тоа несомнено значи дека лица-

та треба да се определат дали ќе извршуваат дејност во 

автошкола или во испитен центар, но не е можно ис-

товремено да вршат дејност во двата субјекти. 

При ваква состојба, со иницијативата се поставува 

прашање дали ваквата ограничувачка регулатива за тоа 

кој може да ги извршува работите во испитен центар е 

во согласност со уставните определби за владеењето на 

правото (член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот), 

достапноста на работно место секому под еднакви ус-

лови (член 32 ставови 1 и 2 од Уставот), забраната за 

повратно дејство на законите (член 52 став 4 од Уста-

вот), ограничување на слободите и правата на човекот 

и граѓанинот само во случаи утврдени со Уставот (член 
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54 од Уставот) и обврската на Републиката да обезбеди 

еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот, 

во ситуација кога се гарантира слободата на пазарот и 

претприемништвото (член 55 ставови 1 и 2 од Уста-

вот). 

Во одговор на ваквите наводи во иницијативата, 

Судот го имаше предвид следното: 

Оспорените одредби стануваат составен дел на За-

конот со членот 25 од Законот за изменување и допол-

нување на Законот за безбедност на сообраќајот на па-

тиштата („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 83/2018), со кои ставот 3 на членот 244 се менува и 

гласи во сега дадената содржина, а во ставот 4 зборо-

вите:„согласно со посебен закон“ се заменуваат со збо-

ровите:„заверена на нотар“. 

Пред наведената законска измена, членот 244 став 3 

гласел: „Основачот, одговорното лице, раководителот, 

контролорот, претседателот и членовите на комисијата 

за полагање на возачкиот испит вработени во испитни-

от центар не смеат да ги извршуваат своите работни за-

дачи во испитниот центар, доколку тие, нивните соп-

ружници и членовите на нивните семејства по права 

линија до трет степен се основачи или вработени во ав-

тошкола.“ Тоа значи дека предметното ограничување 

важело во многу пошироки рамки, односно по права 

линија до трет степен и се однесувало за целата терито-

рија на Републиката.  

Во образложението на Предлог-законот за измену-

вање и дополнување на Законот за безбедност на сооб-

раќајот на патиштата (од март 2018 година), се наведу-

ва дека измената на членот 244 од Законот е со цел да 

се прецизираат одредбите коишто се однесуваат на 

роднинската поврзаност на основачот, одговорното 

лице, раководителот, контролорот, претседателот и 

членовите на комисијата за полагање на возачкиот ис-

пит вработени во испитниот центар, нивните сопруж-

ници и членовите на нивните семејства, со основачите, 

сопствениците или вработените во автошкола, односно 

подружница којашто врши оспособување на кандидати 

за возачи на подрачјето на кое испитниот центар е ов-

ластен да врши работи на организирање и спроведува-

ње на возачки испити, како и на обврската на наведе-

ните лица за потпишување изјава за непостоење на су-

дир на интереси, заверена на нотар.  

Според наводите во мислењето на Владата на Ре-

публика Северна Македонија доставено до Уставниот 

суд во врска со поднесената иницијатива (акт бр.44-

6346/1 од 24.7.2018 година), токму по барање на одре-

дени автошколи ова ограничување било сведено на ми-

нимум и тоа по права линија до прв степен и единстве-

но на подрачјето на кое испитниот центар е овластен 

да врши работи на организирање и спроведување на 

возачки испит, имајќи за цел заштита од т.н. „семејни 

врски“ и овозможување рамноправност односно еднак-

вост на сите кандидати за возачи. 

Во ситуација кога полагањето на возачкиот испит 

се врши на начин и под строго определени законски ус-

лови, со снимање на испитите, со надзор и контрола од 

страна на Министерството за внатрешни работи, спо-

ред Судот, произлегува дека ограничувачиот опфат на 

лицата кои во исто време не можат да бидат основачи 

или вработени во автошколата и во испитниот центар, 

и тоа врз основа на нивните семејни и роднински 

врски, а не базирано врз принципот на стручност и 

компетентност, нема основано оправдување, односно 

дека со прецизното пропишување на начинот и услови-

те за спроведување на возачкиот испит, законодавецот 

всушност обезбедил доволно гаранции за стручно и об-

јективно спроведување на испитот, па оспорената огра-

ничувачка регулатива е прекумерна и непропорционал-

на на целта која сака да се постигне. Таквата регулати-

ва го повредува правото на работа (член 32 ставови 1 и 

2 од Уставот) и слободата на пазарот и претприемниш-

твото (член 55 став 1 од Уставот), имајќи во вид дека 

значи забрана за истовремено основање и сопственост 

на различни правни лица кои вршат дејност во сферата 

на обука и полагање на возачки испит, односно на пра-

шања поврзани со безбедноста на сообраќајот на па-

тиштата. 

Дополнително, според Судот, оспорениот член 244 

став 3 од Законот, не го задоволува критериумот за јас-

на и прецизна одредба, како елемент на владеењето на 

правото. Ова од причини што владеењето на правото, 

како темелна вредност на уставниот поредок на Репуб-

лика Македонија, подразбира обврска за законодавецот 

да пропишува јасни и недвосмислени одредби (норми) 

коишто подеднакво важат и се применуваат без дилема 

за сите лица на кои се однесуваат. 

Меѓутоа, во конкретниот случај не е јасно што се 

подразбира под: „не смеат да ги извршуваат своите ра-

ботни задачи во испитниот центар“, како што стои во 

оспорениот член 244 став 3 од Законот, во смисла дали 

станува збор за институтот изземање во дадена ситуа-

ција или станува збор за генерална забрана за вршење 

на функцијата под тие околности, што би значело евен-

туален престанок на работниот однос, односно пречка 

за засновање на работен однос. Исто така, не е јасно 

кои се работните задачи во испитниот центар на осно-

вачот, сопственикот и одговорното лице кои тие не 

смеат да ги извршуваат во дадените околности, особе-

но имајќи предвид дека со одредбата се таксативно оп-

фатени и сите лица кои се вработени во испитниот цен-

тар како стручен кадар и кои имаат точно определени 

работни задачи.  

Одредбата од ставот 4 на истиот член, со која лица-

та од ставот 3 се обврзуваат да потпишат изјава за 

непостоење на судир на интереси, заверена на нотар, е 

тесно поврзана со одредбата од ставот 3 на истиот 

член, односно е во функција на негова операционализа-

ција, поради што мора да се анализира и разгледува ка-

ко единствена целина и да ја следи правната судбина 

на ставот 3. 
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Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека оспо-
рените член 244 став 3 и став 4 од Законот за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата не се во согласност 
со член 8 став 1 алинеја 3, член 32 ставови 1 и 2, чле-
нот 51 и член 55 став 1 од Уставот. 

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе, во состав од претсе-
дателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер 
Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман 
Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Марку-
дова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.  

 
У. бр. 59/2018 Претседател 

27 март 2019 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

967. 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинејa 
2 и член 20 став 1 алинеја 10

1
 од Законот за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 
101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а 
во врска со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од 
истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 
алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, по спроведување-
то на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио 
емитување на програмски сервис на државно ниво, об-
јавен врз основа на Одлуката Уп1 бр.08-527 од 
23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за до-
делување дозвола за радио емитување на програмски 
сервис на државно ниво, со измена од 25.01.2019 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.216/18 и бр.18/19), во согласност со Извештајот од 
оценување на поднесените пријави Уп1 бр.08-527  од 
29.03.2019 година и Заклучокот бр.02-1746/2 од 
02.04.2019 година, на својата 16-та седница одржана на 
02.04.2019 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУ-
ВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС, ГОВОРНО - 
МУЗИЧКО РАДИО ОД СПЕЦИЈАЛИЗИРАН ФОРМАТ 
КАЈ КОЕ ДОМИНАНТНИОТ ВИД НА ПРОГРАМА 
ИМА ЗАБАВНА ФУНКЦИЈА, НА АЛБАНСКИ И НА 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НА ДРЖАВНО НИВО 
 
1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за радио емитување на 

програмски сервис, говорно - музичко радио од специ-
јализиран формат кај кое доминантниот вид на програ-
ма има забавна функција, на албански и на македонски 
јазик, на државно ниво, на кандидатот - физичкото ли-
це Фисник Татеши од Струга, со адреса на живеење на 
ул.„Боро Шаин“ бр.19 -а, Струга. 

                            
1 Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за измену-
вање и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.248/18) 

Радио програмскиот сервис од ставот 1 на оваа точ-
ка ќе се емитува преку преку мрежа на радиофрек-
венции определени од страна на Агенцијата за елек-
тронски комуникации на РM. 

2. Дозволата за радио емитување на државно ниво, 
наведена во точка 1. на оваа Одлука, се доделува за 
временски период од 9 (девет) години и истата не може 
да се пренесува на друго лице. 

3. По приемот на оваа Одлука за доделување доз-
вола, кандидатот на конкурсот - физичкото лице Фис-
ник Татеши од Струга на кој му е доделена дозволата 
од точка 1. на оваа Одлука, треба да регистрира тргов-
ско радиодифузно друштво во соодветниот регистар, 
согласно член 77 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги.  

Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде ос-
новано од кандидатот на конкурсот - физичкото лице 
Фисник Татеши од Струга на кој му е доделена дозво-
лата од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен на-
доместок за дозволата на сметка на Агенцијата, за се-
која тековна година почнувајќи од датумот на доделу-
вање на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на приемот на фактурата издадена од Агенцијата. На-
чинот на пресметка, фактурирање и наплата на надо-
местокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно 
член 80 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги и согласно Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските 
сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за 
подрачјата на емитување на телевизиски и радио прог-
рамски сервиси („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр.172/14). 

4. Агенцијата за електронски комуникации врз ос-
нова на дозволата за радио емитување со користење на 
радиофреквенции издава одобрение за користење на 
радиофреквенции согласно со Законот за електронски-
те комуникации. 

За користење на радиофреквенциите, се плаќа годи-
шен надоместок на сметка на Агенцијата за електрон-
ски комуникации за секоја тековна година однапред 
почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за 
користење на радиофреквенции. 

5. Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде 
основано од кандидатот на конкурсот - физичкото лице 
Фисник Татеши од Струга, на кое му е доделена дозво-
лата од точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне 
со вршење на дејноста во рок од 90 (деведесет) дена од 
денот на издавањето на дозволата. 

Во случај на непочитување на рокот за започнување 
со вршење на дејноста наведен во ставот 1 на оваа точ-
ка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената 
дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и 
ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радио-
дифузери. 

6. Физичкото лице, наведено во точка 1 на оваа Од-
лука, на кое му е доделена дозволата за радио емитува-
ње е должно во целост да ги исполнува условите и ба-
рањата на кои се обврзало во Пријавата при конкурира-
њето.  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги ќе изврши стручен надзор во рок од 30 (трие-
сет) дена од истекот на триесеттиот ден од денот на за-
почнувањето со вршење на дејноста утврден во дозво-
лата за радио емитување, со цел утврдување на испол-
нувањето на техничките услови, во согласност со доз-
волата за радио емитување.  
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7. За оваа Одлука писмено се известуваат учесници-
те на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио 
емитување на програмски сервис на државно ниво, во 
рок од 7 (седум) дена од денот на донесувањето на од-
луката. 

8. Оваа Одлука е конечна и се објавува во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ и на веб 
страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Согласно член 69 став 1 од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги, за програмскиот сервис 
на терестријално радио што се емитува преку ограни-
чен ресурс како што се радиофреквенции, Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја доделу-
ва дозволата за радио емитување по пат на јавен кон-
курс.  

Агенцијата согласно член 70 став 1 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесува 
одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 
на дозвола за радио емитување, по службена должност 
или по прием на писмено барање од заинтересирана 
страна, во согласност со Планот за доделување и ко-
ристење на радиофреквенциите, како и во согласност 
со Студијата, на начин и постапка утврдени во член 70 
од напред цитираниот Закон.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги донесе Одлука Уп1 бр.08-527 од 
23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за до-
делување дозвола за радио емитување на програмски 
сервис на државно ниво, која беше објавена на 
26.11.2019 година во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр.216/18, а по претходно доставен Допис 
– Барање информации (наш арх.бр.03-2949/1 од 
21.06.2018 година), со кој Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги ја извести Агенцијата за 
електронски комуникации дека планира по службена 
должност да започне постапка за објавување конкурс 
за доделување дозвола за радио емитување на државно 
ниво и Информација за слободни фреквенции за радио 
на државно ниво бр.0805-2010 од 09.07.2018 година 
(наш арх.бр.03-2949/2) од Агенцијата за електронски 
комуникации, а во согласност со изработената Студија 
за утврдување на оправданоста за објавување јавен 
конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 
државно ниво, наш арх.бр.03-4951/1 од 12.11.2018 го-
дина.  

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.248/18) меѓу другите измени беа изменети членот 80 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги -  кој влијае на начинот на пресметка на годишниот 
надоместок за дозволата, кој го утврдува Агенцијата 
согласно овој член, и членот 92 - кој влијае на содржи-
ната на Образецот на програмски концепт и на утврде-
ните критериуми за оценување на пријавите. Овие из-
мени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги се рефлектираа на Одлуката за објавување на ја-
вен конкурс за доделување дозвола за радио емитување 
на програмски сервис на државно ниво Уп1 бр.08-527 
од 23.11.2018 година, Конкурсната документација за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за 
радио емитување на програмски сервис на државно ни-
во Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година и на Пријавата 
за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за 
радио емитување на програмски сервис на државно 
ниво, поради што се наметна потребата од нивна из-
мена. Следствено на наведеното, Советот на Агенција-
та за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на сво-

јата 3-та седница одржана на 25.01.2019 година, донесе 
Одлука Уп1 бр.08-527 од 25.01.2019 година, за измену-
вање на Одлуката за објавување на јавен конкурс за до-
делување дозвола за радио емитување на програмски 
сервис на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 
година, која беше објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.18/19. Со цел кандидатите на 
Конкурсот да не бидат оштетени поради измените на 
Одлуката, Конкурсната документација и Пријавата, се 
продолжи рокот за поднесување на пријавите, односно 
рокот за поднесување на пријавите од 65 (шеесетипет) 
дена се измени на 90 (деведесет) дена.  

Краен рок за доставување на пријави за учество на 
јавниот конкурс беше до 25.02.2019 година, односно 
кандидатите на конкурсот требаше да поднесат пријава 
во рок од 90 (деведесет) дена, сметано од првиот наре-
ден ден од денот на објавувањето на Oдлуката за обја-
вување на јавниот конкурс во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. Заклучно до 25.02.2019 година 
(крајниот рок за доставување на пријави), до Агенција-
та беа доставени 3 (три) Пријави, со придружна доку-
ментација, за учество на јавниот конкурс за доделува-
ње дозвола за радио емитување на програмски сервис 
на државно ниво, и тоа: Пријава од кандидатите - фи-
зичкото лице, Дарко Манасијески од Скопје и правното 
лице Меѓустаница 18 ДОО, Пријава од кандидатите - 
правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг 
и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и 
физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, и 
Пријава од кандидатот - физичкото лице, Фисник Тате-
ши од Струга.     

Јавното отворање на доставените Пријави за учес-
тво на јавниот конкурс од горенаведените кандидати, 
се одржа 1 (една) недела по истекот на рокот за подне-
сување на пријавите, односно на 05.03.2019 година, со 
што поднесените пријави беа разгледувани од аспект 
на тоа дали истите се уредни, навремени и комплетни, 
односно дали ги содржат сите документи утврдени во 
член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, а кои се однесуваат за кандидати - 
правни лица и кандидати - физички лица, за кое се во-
деше Записник од јавното отворање на пријавите за 
учество на јавен конкурс за доделување дозвола за ра-
дио емитување на програмски сервис, на државно ниво 
Уп1 бр.08-527 од 05.03.2019 година.  

Во периодот од 18.03.2019 година до 28.03.2019 го-
дина, од страна на  надлежните Сектори во Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се приста-
пи кон оценување на поднесените пријави по предмет-
ниот јавен конкурс, и тоа: (1) Пријава Уп1 бр.08-50 од 
12.02.2019 година, поднесена од страна на кандидатите 
- физичкото лице, Дарко Манасијески од Скопје и 
правното лице Меѓустаница 18 ДОО, (2) Пријава Уп1 
бр.08-79 од 21.02.2019 година, поднесена од страна на 
кандидатите - правното лице, Друштво за трговија, ус-
луги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ 
ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка Блажев-
ска од Штип, и (3) Пријава Уп1 бр.08-84 од 22.02.2019 
година, со дополнување од 26.02.2019 година (доставе-
но во пошта на 23.02.2019 година), поднесена од стра-
на на  кандидатот - физичкото лице, Фисник Татеши од 
Струга. Доставени пријави во утврдениот рок, беа оце-
нувани од страна на надлежните Сектори во Агенција-
та за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (за што 
истите доставија придонеси), врз основа на критериуми 
утврдени во табелата во точка 5 од Одлуката Уп1 
бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 
програмски сервис на државно ниво, со измена од 
25.01.2019 година. Секторот за програмски работи ги 
оцени критериумите од точка 1, точка 2, и точка 5 од 
табелата; Секторот за стратешко планирање и авторски 
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права го оцени критериумот од точка 3 од табелата; 
Секторот за финансии и логистика го оцени критериу-
мот од точка 7 од табелата; и Секторот за информатич-
ка поддршка и општи работи ги оцени критериумите 
од точка 4, точка 6 и точка 8 од табелата. 

Пријавата Уп1 бр.08-50 од 12.02.2019 година, под-
несена од страна на кандидатите - физичкото лице, 
Дарко Манасијески од Скопје и правното лице Меѓус-
таница 18 ДОО, се констатираше дека е неуредна. 
Имено, Секторот за програмски работи констатираше 
дека Пријавата на кандидатите - физичкото лице Дарко 
Манасијески и правното лице Меѓустаница 18 ДОО,  е 
неуредна затоа што пополнетите податоци во Образе-
цот за програмски концепт (составен дел на пријавата), 
не се во форматот: говорно - музичко радио од специја-
лизиран формат кај кое доминантниот вид на програма 
има забавна функција, на албански и на македонски ја-
зик, на државно ниво, за кој се доделува дозвола за ра-
дио емитување на државно ниво согласно Одлуката 
Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на 
јавен конкурс  за доделување дозвола за радио емиту-
вање на програмски сервис, на државно ниво, со изме-
на од 25.01.2019 година. Наведеното од причина што 
видот програма (забавно-информативна програма) кој 
што според прикажаните податоци во Образецот за 
програмски концепт (составен дел на пријавата), со 19 
часа неделно, доминира меѓу видовите програми со за-
бавна функција, не е застапен со најмалку 70% во вкуп-
ното време на говорниот дел на неделно ниво (28 часа). 
Застапеноста на видот забавно-информативна програма 
(19 часа) во однос на вкупното време на говорниот дел 
на неделно ниво (28 часа) е 67,86%, со што е надвор од 
утврдениот формат во конкурсот (говорно-музичко ра-
дио од специјализиран формат, кај кое доминантниот 
вид програма има забавна функција). Секторот за стра-
тешко планирање и авторски права констатираше дека 
Пријавата на кандидатите - физичкото лице Дарко Ма-
насијески и правното лице Меѓустаница 18 ДОО е неу-
редна затоа што недостасува Изјавата бр.10 која што 
согласно Пријавата за учество на јавен конкурс за до-
делување дозвола за радио емитување на програмски 
сервис на државно ниво, треба да биде поднесена од 
кандидатот/правното лице – основачот и да биде даде-
на во својство на сопственик. Оваа изјава кандидатите 
(основачите на правното лице Меѓустаница 18 ДОО) ја 
дале на точен Образец, но во својство на управители, а 
не во својство на основачи. Секторот за финансии и ло-
гистика констатираше дека кон Пријавата на кандида-
тите - физичкото лице Дарко Манасијески и правното 
лице Меѓустаница 18 ДОО како документи кои го га-
рантираат финансирањето доставени се банкарски пот-
врди за депозити за две лица во вкупна вредност од 
321.560,51 лева (кои според среден курс на Бугарската 
централна банка изнесуваат 164.412,00 €). Депозитите 
се издадени од деловна банка од Република Бугарија. 
Секторот за финансии и логистика изврши бодување 
на пријавата, но поради констатациите од Секторот за 
програмски работи и Секторот за стратешко планира-
ње и авторски права дека пријавата е неуредна, не се 
пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање. Сек-
торот за информатичка поддршка и општи работи из-
врши бодување на пријавата, но поради констатациите 
од Секторот за програмски работи и Секторот за стра-
тешко планирање и авторски права дека пријавата е не-
уредна, не се пристапи кон понатамошно нејзино ева-
луирање. 

Исто така, Пријавата Уп1 бр.08-79 од 21.02.2019 го-
дина, поднесена од страна на кандидатите - правното 
лице, Друштво за трговија, услуги, маркетинг и инфор-
мации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физич-
кото лице, Слободанка Блажевска од Штип се конста-
тираше дека е неуредна. Имено, Секторот за програ-

мски работи констатираше дека во Пријавата на прав-
ното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и 
информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и 
физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, во 
Описот на сите планирани програмски содржини (кој е 
прилог на Образецот на програмски концепт во Прија-
вата), дел од програмите не се доволно опишани и ја 
немаат потенцирано програмската функција на дел од 
емисиите. Но и покрај овие забелешки од програмски 
аспект, структурата на планираната неделна програма 
и жанровската структура на говорниот дел од планира-
ната неделна програма (кои се наведени во Табела 4 и 
Табела 5 од Пријавата за учество на јавен конкурс за 
доделување дозвола за радио емитување на државно 
ниво), одговараат на зададениот формат (говорно - му-
зичко радио од специјализиран формат кај кое доми-
нантниот вид на програма има забавна функција). Сек-
торот за програмски работи изврши бодување на прија-
вата, но поради констатациите од Секторот за финан-
сии и логистика дека пријавата е неуредна, не се прис-
тапи кон понатамошно нејзино евалуирање. Секторот 
за стратешко планирање и авторски права изврши бо-
дување на пријавата, но поради констатациите од Сек-
торот за финансии и логистика дека пријавата е неу-
редна, не се пристапи кон понатамошно нејзино евалу-
ирање. Секторот за финансии и логистика констатира-
ше дека Пријавата на кандидатите - правното лице 
Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации 
ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото 
лице, Слободанка Блажевска од Штип, е неуредна. На-
веденото од причина што од страна на кандидатот – 
физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, како 
документи кои го гарантираат финансирањето, доста-
вени се писма на намери од деловни банки кои не прет-
ставуваат валидни документи со кои може да се оцени 
финансиската способност. Додека од страна на правно-
то лице - Друштво за трговија, услуги, маркетинг и ин-
формации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип како 
документи кои го гарантираат финансирањето доставе-
на е проценка на недвижен имот кој е во сопственост 
на правното лице Друштво за трговија, услуги, марке-
тинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип 
во вредност од 112.505.366,00 денари, односно 
1.829.355,50 €. Проценката е извршена од страна на ов-
ластен судски проценител. Се работи за проценка на 
имот на постоечки радиодифузер во сопственост на 
Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информа-
ции ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип кој емитува ра-
дио програма на државно ниво. Секторот за информа-
тичка поддршка и општи работи изврши бодување, но 
поради констатациите од Секторот за финансии и ло-
гистика дека пријавата е неуредна, не се пристапи кон 
понатамошно нејзино евалуирање. Советот на Агенци-
јата согласно Заклучокот бр.02-1746/2 од 02.04.2019 го-
дина утврди дека документите на кандидатите ГБЦ Ко-
муникации и Слободанка Блажевска не се уредни и за-
ради евентуално прекршување на член 37 и член 39 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
бидејќи од приложената документација е видливо дека 
правното лице ГБЦ Комуникации кое е сопственик на 
постоечкиот радиодифузер Канал 77 има 100% од фи-
нансиските средства неопходни за непречено вршење 
на дејноста согласно точка 2.2 од тендерската специфи-
кација. 

Пријавата Уп1 бр.08-84 од 22.02.2019 година, со до-
полнување од 26.02.2019 година (доставено во пошта 
на 23.02.2019 година), поднесена од страна на  канди-
датот - физичкото лице, Фисник Татеши од Струга, бе-
ше констатирано дека е уредна и се пристапи кон боду-
вање. Па така, Секторот за програмски работи конста-
тираше дека во Пријавата на кандидатот - физичкото 
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лице Фисник Татеши од Струга, во Описот на сите пла-
нирани програмски содржини (кој е прилог на Образе-
цот на програмски концепт во Пријавата), дел од прог-
рамите не се доволно опишани и ја немаат потенцира-
но програмската функција на дел од емисиите. Но и 
покрај овие забелешки од програмски аспект, структу-
рата на планираната неделна програма и жанровската 
структура на говорниот дел од планираната неделна 
програма (кои се наведени во Табела 4 и Табела 5 од 
Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување 
дозвола за радио емитување на државно ниво), одгова-
раат на зададениот формат (говорно - музичко радио од 
специјализиран формат кај кое доминантниот вид на 
програма има забавна функција), при што се пристапи 
кон бодување на Пријавата на кандидатот - физичкото 
лице Фисник Татеши од Струга. Секторот за стратешко 
планирање и авторски права во врска со забелешката 
наведена во Записникот од јавното отварање на прија-
вите за учество на јавен конкурс за доделување дозвола 
за радио емитување на програмски сервис на државно 
ниво, Уп1 бр.08-527 од 05.03.2019 година, дека во рам-
ки на прилогот под реден број 3 не е доставен податок 
за планираната кадровска структура, констатираше де-
ка овие податоци се наведени во Образецот бр.3 – 
„Број и структура на вработените потребни за вршење 
на дејноста“, поради што се пристапи кон бодување на 
Пријавата на кандидатот - физичкото лице Фисник Та-
теши од Струга. Секторот за финансии и логистика 
констатираше дека кон Пријавата на кандидатот - фи-
зичкото лице Фисник Татеши од Струга, како докумен-
ти кои го гарантираат финансирањето доставени се 
проценки на три недвижни имоти во вредност од 
23.789.694,00 денари, односно 385.222,31€. Проценки-
те се извршени од страна на овластени судски проце-
нители. Секторот за финансии и логистика пристапи 
кон бодување на Пријавата на кандидатот - физичкото 
лице Фисник Татеши од Струга. Секторот за информа-
тичка поддршка и општи работи констатираше дека 
Пријавата на кандидатот - Фисник Татеши од Струга е 
уредна и пристапи кон понатамошно нејзино бодување. 
Врз основа на извршеното оценување на пријавата за 
учество на јавниот конкурс на кандидатот - Фисник Та-
теши од Струга, вкупниот број на бодови изнесува 75 
бодови.  

Следствено на напред наведеното, во Извештајот од 
оценување на поднесените пријави за учество на јавни-
от конкурс за доделување дозвола за радио емитување 
на државно ниво Уп1 бр. 08-527  од 29.03.2019 година, 
беше констатирано дека Пријавата Уп1 бр.08-84 од 
22.02.2019 година, со дополнување од 26.02.2019 годи-
на (доставено во пошта на 23.02.2019 година), поднесе-
на од страна на  кандидатот - физичкото лице, Фисник 
Татеши од Струга, ги исполнува условите утврдени во 
конкурсот согласно Одлуката Уп1 бр.08-527 од 
23.11.2018 година со измена од 25.01.2019 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.216/18 
и бр.18/19), за објавување на јавен конкурс за доделу-
вање дозвола за радио емитување на програмски сер-
вис, на државно ниво, при што му беа доделени вкупно 
75 бодови. 

Во врска со Извештајот од оценување на поднесе-
ните пријави за учество на јавниот конкурс за доделу-
вање дозвола за радио емитување на државно ниво Уп1 
бр. 08-527 од 29.03.2019 година, Директорот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги до Советот на Агенцијата достави Предлог Уп1 

бр.08-527 од 29.03.2019 година, за донесување одлука 
за доделување дозвола за радио емитување на програ-
мски сервис, на државно ниво на кандидатот – физич-
кото лице Фисник Татеши од Струга, со адреса на жи-
веење на ул.„Боро Шаин“ бр.19-а, Струга. 

Следствено на сето погоре наведено, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги врз основа на член 18 став 1 алинејa 2 и член 20 став 
1 алинеја 10

2
 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 
132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 71 
став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 
15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 
став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 
29.08.2014 година, по спроведувањето на Јавниот кон-
курс за доделување дозвола за радио емитување на 
програмски сервис на државно ниво, објавен врз осно-
ва на Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за 
радио емитување на програмски сервис на државно 
ниво, со измена од 25.01.2019 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр .216/18 и бр.18/19), 
согласно Извештајот од оценување на поднесените 
пријави Уп1 бр.08-527 од 29.03.2019 година и Заклучо-
кот бр.02-1746/2 од 02.04.2019 година, донесе Одлука 
како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното 
донесување ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ и на веб страницата на 
Агенцијата. 

 
 

УП1 бр. 08-527 
Агенција за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, 
3 април 2019 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
                                                                                                                                                                                                              
Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделу-

вање дозвола за радио емитување на програмски сер-
вис на државно ниво, објавен врз основа на Одлуката 
Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на 
јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитува-
ње на програмски сервис на државно ниво, со измена 
од 25.01.2019 година, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 216/18 и бр.18/19), доколку се незадо-
волни од Одлуката, имаат право во рок од 30 (триесет) 
дена од денот на приемот на Одлуката да поднесат 
тужба до Управниот суд на Република Северна Маке-
донија. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
968. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 
член 45 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 96/18) и член 45 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барање-
то за менување на лиценца за производство на елек-
трична енергија УП1 бр.07-07/15 од 25.01.2019 година 
на Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕК-
ТРО ШАРРИ ДООЕЛ с. Требош, Желино, Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на 
26.03.2019 година, донесе 
                            
2 Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за измену-
вање и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр.248/18). 
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О Д Л У К А 
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с. Требош, Желино, со се-
диште на ул. 101 ББ Требош, Желино, му се менува ли-
ценцата за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од биогасна електроцентрала 
БГЕЦ „ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО 
ШАРРИ “, издадена со Одлука, УП1 бр. 07-07/15 од 
13.02.2015 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/15) исправка на лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја УП1 бр. 07-07/15 („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 32/15). 

2. Менувањето на лиценцата се врши по барање на 
Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО 
ШАРРИ ДООЕЛ с. Требош, Желино поради промена 
на техничко технолошкиот процес, односно промена на 
на генераторската едининица на биогасната електро-
централа БГЕЦ „ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 
ЕЛЕКТРО ШАРРИ“. 

3. Во Прилог 1 точката 5 се менува и гласи: ЕЕ – 
226.01.1/15/02/19 

4. Во Прилог 1 во точките 11, 14, 15, 17, 18 и 20 
зборовите „Регулаторна комисија за енергетика“ се за-
менуваат со „Регулаторна комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија“. 

5. Во Прилог 1, точкaта 12 Права и обврски за носи-
телот на лиценцата, се менува и гласи: 

„Точка 12. Права, обврски и одговорности на носи-
телот на лиценцата 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-
те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца, како и неговото учество на пазарот на 
електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува Правилата за пазар на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија, правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- се придржува кон Уредбата за мерките за под-
дршка на производството на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија, 

- да се придржува кон Договорот склучен со опера-
торот на пазарот на електрична енергија, за откуп на 
произведената електрична енергија по повластена та-
рифа и да ја продава произведената електрична енерги-
ја единствено на операторот на пазарот на електрична 
енергија, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствена пот-
рошувачка од своите капацитети или од пазарот на 
електрична енергија, а доколку во рамките на електро-
централата постојат и други генераторски единици 
произведената електрична енергија од дополнителните 
генераторски единици може да се користи за сопствена 
потрошувачка, но не смее да се испорачува во електро-
енергетскиот систем; 

- доставува податоци и информации, расположли-
вост на производниот капацитет и планови за произ-
водство на електрична енергија до операторот на паза-
рот на електрична енергија,  

- доставува податоци и информации, извештаи за 
опремата, постројките, плановите за одржување и рас-
положливост на производниот капацитет до операто-
рот на електродистрибутивниот систем во согласност 
со Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.“ 

6. Во Прилог 2, точката 3, алинеја 3 се менува и 
гласи: 

„ - производител и номинални податоци на генера-
тор – тип JMS416GS-BN LC производител GE 
Jenbacher;“. 

7. Во Прилог 2, точката 5 се менува и гласи:  
„ - очекувано производство на електрична енергија 

– 8.760 МWh – годишно.“. 
8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
УП1 бр. 07-07/15  

26 март 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
969. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 
од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.96/18) и член 21 и 22 и член 32 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапу-
вајќи по Барањето за менување на лиценца за вршење 
на енергетска дејност трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), 
Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен наф-
тен гас (ТНГ), УП1 бр.11-10/19 од 11 март 2019 година, 
на Друштвото за производство, трговија и услуги ГПО-
ИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 1 април 2019 го-
дина,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО 
СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИ-
ОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИ-
ЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУ-
РОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)  И ТЕЧЕН 

НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива за транспорт - трговија на големо со 
Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Екстра лесно 
1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) на Друштвото за 
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производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз 
ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 Бр. 11-175/14 
од 18.11.2014 година и изменета со Одлука УП1 бр. 11-
175/14 од 21.07.2017 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 171/14 и 102/17), се менува 
по барање на носителот поради промени во начинот на 
кој што се врши енергетската дејност и по службена 
должност поради усогласување со Законот за енерге-
тика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и е сос-
тавен дел од оваа Одлука. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија”. 

 
УП1 бр. 11-10/19  

1 април 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 
ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУ-
РОДИЗЕЛ БС, ЕУРОСУПЕР БС 95 И ТЕЧЕН НАФТЕН 

ГАС (ТНГ) 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги ГПО-

ИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ѓор-
ѓија Пулевски бр. 30/1 Скопје-Центар, Република Се-
верна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-
лемо со Еуродизел БС,  Еуросупер БС 95 и Течен наф-
тен гас (ТНГ). 

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 18 ноември 

2014 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 10 години 
 
5. Датум на важење на лиценцата: 18 ноември 

2024 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: НД-

ТРГ-15-2014 
 
7. Единствен матичен број: 6923950 
 
8. Единствен даночен број: 4080014541460 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС,  Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ), заради 
натамошна продажба на трговци, преработувачи или 
потрошувачи во земјата и странство. 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инсталациите  

Приемот и испораката на нафтените деривати ќе се 

врши преку складиште за нафтени деривати со 4 резер-

воарски капацитети во с.Пласница, КО Ижиште, соп-

ственост на  Друштвото за производство, трговија и ус-

луги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница-

Пласница, од кои два резервоарски капацитети од по 

100m³ на КП 984/4, ИЛ 925   ќе се користат за склади-

рање на Еуродизел БС, еден резервоарски капацитети 

од 100m³ на КП 984/4, ИЛ 925 ќе се користи за склади-

рање на Еуросупер БС 95 и еден резервоарски капаци-

тет од 60m³ на КП 984/1, ИЛ 928 ќе се користи за скла-

дирање на Течен нафтен гас (ТНГ). 

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 

поседува или да има обезбедено право на користење на 

склад во кој се складираат нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт, со капацитет определен со 

прописите со кои се уредува трговијата со нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 

на расположливиот капацитет за складирање на нафте-

ни деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоц-

на во рок од 30 дена по настаната промена. 

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Дејноста трговија на големо со сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт - трго-

вија на големо со Еуродизел БС,  Еуросупер БС 95 и 

Течен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може 

да ја врши на територијата на Република Северна Ма-

кедонија и во странство. 

 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт, 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-

вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-

ваат пропишаните норми за квалитет, 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на 

потрошувачите, заштита на животната средина, живо-

тот и здравјето на луѓето и заштита при работа, 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 

стандарди за работа на енергетските објекти и опрема, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон. 

 

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен да: 
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- води одвоено сметководство за секоја поединечна 

енергетска дејност што ја врши или други дејности кои 

ги извршува, 

- вклучи во своето сметководство финансиски из-

вештаи за енергетската дејност за чие вршење е должен 

да обезбеди јавна услуга, доколку му е доделен надо-

мест за вршење на услуга од општ економски интерес 

согласно прописите за државна помош,  

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во 

согласност со прописите и правилата за финансиско 

известување и ревизија. 

14. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето, 

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел 

БС,  Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ),  

2. годишна завршна сметка со сите прилози, 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при  работа, 

- кадрова екипираност, обука и стручно усовршува-

ње на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4. реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 

5. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 

увид во целокупната документација на носителот на 

лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

970. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-

гурување („Службен весник на Република Македонија“ 

број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 

53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 

44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 

20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 

154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 

120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 21 февруа-

ри 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-

ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА БОЛНИЧКАТА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничката здравствена заштита за акутни 

случаи („Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 

158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 

154/2010, 171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 

181/2011, 72/2012, 84/2012, 159/2012, 18/2013, 10/2014, 

17/2015, 42/2015, 107/2016, 106/2018, 203/2018, 

206/2018, 20/2019 и 25/2019), во членот 2 во табелата, 

називот на услугата со ДСГ код A15Z „Алогенична 

трансплантација на коскена срцевина од несроден до-

нор” се менува и гласи „Алогенична трансплантација 

на коскена срцевина од несроден донор или хаплоиден-

тична трансплантација на коскена срцевина”. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-

ност од министерот за здравство. 

 

Бр. 02-3519/4 Претседател 

1 март 2019 година на Управен одбор, 

Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

__________ 

971. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-

гурување („Службен весник на Република Македонија“ 

број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 

53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 

44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 

20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 

154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 

120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана 21 февруари 

2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈА-

ЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко – консултативна здравствена заштита 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” 

број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 

108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 

99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 

54/2012, 84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013, 47/2014, 

98/2014 106/2018, 203/2018, 20/2019 и 35/2019), во чле-

нот 2, во табелата со поднаслов БИОХЕМИСКИ АНА-

ЛИЗИ, по услугата БA14/7 PRA (плазма-ренинска ак-

тивност), се додава следната табела: 

 

Шифра НАЗИВ НА  УСЛУГАТА 
Референтна 

цена 

1 2 3 

БA14/8 К – лесни ланци - серум 220 

 

по услугата БА30 Одредување на амонијак во се-

рум, се додава следната табела: 

 

Шифра НАЗИВ НА  УСЛУГАТА 
Референт

на цена 

1 2 3 

БA31 Калпротектин 2.660 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-

ност од министерот за здравство. 

 

Бр. 02-3519/5 Претседател 

1 март 2019 година на Управен одбор, 

Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

__________ 

972. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-

гурување („Службен весник на Република Македонија“ 

број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 

53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 

44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 

20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 

154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 

120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 21 февруа-

ри 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА ЗА ПАКЕТИ ЗА 

ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛ-

НИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБ-

ЛАСТА НА ПЛАСТИЧНАТА И РЕКОНСТРУК-

ТИВНАТА ХИРУРГИЈА, ИНТЕРВЕНТНА РАДИО-

ЛОГИЈА,   ИНТЕРВЕНТНА  НЕВРОХИРУРГИЈА,  

ТРАУМАТОЛОГИЈА И ОРТОПЕДИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтна цена за 

пакети за завршени здравствени услуги од болничката 

здравствена заштита од областа на пластичната и ре-

конструктивната хирургија, интервентна радиологија, 

интервентна неврохирургија, трауматологија и ортопе-

дија („Службен весник на Република Македонија, број 

164/2012, 10/2014, 42/2015, 107/2016, 116/2016 и 

129/2018), во членот 2 во табелата по услугата НРА7 

„Поставување на стент во мозочни крвни садови” се 

додава следната табела: 

 

Шифра 
Вид на здравствена 

услуга Референтна цена 

НРА8 

Механичка 
тромбектомија при 

акутен исхемичен 

мозочен удар (со еден 
стент ретривер) 

566.375 

НРА9 

Механичка 

тромбектомија при 

акутен исхемичен 
мозочен удар (со два 

стент ретривери) 

834.375 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на 

согласност од министерот за здравство. 

 

Бр. 02-3519/9 Претседател 

1 март 2019 година на Управен одбор, 

Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

__________ 

973. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-

гурување („Службен весник на Република Македонија“ 

број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 

53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 

44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 

20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 

154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 

120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 21 февруа-

ри 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ 

НА  ЗАВРШЕНИ  ЕПИЗОДИ  НА  ЛЕКУВАЊЕ ЗА 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО –  КОНСУЛТАТИВНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-

листичко – консултативна здравствена заштита – амбу-

лантски („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 

122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 

181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 

138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 

61/2017, 190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018 и 

20/2019), во членот 2, во табелата со поднаслов ПЕДИ-

ЈАТРИЈА, по услугата ОПМ12 Проширен нефролошки 

пакет, се додава следната табела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-

ност од министерот за здравство. 

 

Бр. 02-3519/11 Претседател 

1 март 2019 година на Управен одбор, 

Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

__________     

974. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-

публика Македонија“ број25/2000, 96/2000, 50/2001, 

11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 

82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 

26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 

113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 

154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16,142/2016 и 

171/2017) и член 112 став 1 и член 114 став 2 од Пра-

вилникот за содржината и начинот на остварувањето 

на правата и обврските од задолжителното здравствено 

осигурување („Службен весник  на Република Македо-

нија“ број 18/2015, 64/2015, 96/2015, 125/2015, 

187/2016 и 146/2018), Управниот одбор на Фондот за 

здравствено осигурување на Република Северна Маке-

донија на седницата одржана на 28 февруари 2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОДЛУ-

КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕД-

ВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА-

ТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 

ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на обрасците предви-

дени во Правилникот за содржината и начинот на ос-

тварувањето на правата и обврските од задолжително-

то здравствено осигурување („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ број 200/2018 и 

44/2019), се додава нов член 1-а кој гласи: 

 

„Во печатената форма на обрасците од член 1 став 2 

на оваа одлука, се прикажуваат полињата со податоци-

те кои се пополнети, односно обележани.“   

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 02-3923/1 Претседател 

7 март 2019 година на Управен одбор, 

Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 
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975. 
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот 

за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 
188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 
седницата одржана на 28.12.2018 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
160/2018) во членот 2 се вршат измени и дополнувања со утврдување на нови максимални референтни цени на 
следните лекови: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 

       Бр. 02-603/1 Управен одбор 
16 јануари 2019 година Претседател, 
             Скопје Верица Проковиќ, с.р. 

__________ 
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976. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 69 од Законот за здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 
65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/15, 61/15, 
98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 
37/16, 120/16, 142/16 и 171/2017) Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 18 февруа-
ри 2019 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА ПОСТАПКА  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА  МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТА-
НОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕ-
КОВИ НА  РЕЦЕПТ  ОД  ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 

НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување  на постапка за оп-

ределување на  месечниот износ на средствата кои 
здравствената установа може да ги добие за издадени 
лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на 
средствата на Фондот („Сл.весник на РМ“ бр. 
224/2018), во  членот 4 став 1 по алинеја 3 се  додава 
нова алинеја 4 која гласи:  

„ - планиран годишен износ на средства за препарат 
без глутен кој на Листата на лекови  паѓа  на товар на 
Фондот за индикација целијакија.“ 

 
Член 2 

Во членот  15  се додава нов став 3 кој гласи: 
„Препаратот без глутен  кој се издава на рецепт на 

товар на средствата на Фондот за индикација целија-
кија, не влегува во квотата на организационата еди-
ница-аптека.“ 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
    Бр. 02-3531/2 Претседател 

1 март 2019 година на Управен одбор, 
Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

__________ 
977. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 69 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 
61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 
192/2015, 217/2015, 17/2016, 27/2016, 37/2016, 
120/2016, 142/2016, 171/2017), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Република Се-
верна Македонија на седницата одржана на 28 февруа-
ри 2019 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИ-

ТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТА-

НОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за критериумите за склучување до-
говори и за начинот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вршат болничка 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 14/2008, 118/2008, 164/2008, 16/2010, 

44/2010, 63/2010, 171/2010, 95/2011, 181/2011, 104/2012 
и 164/2012), во членот 9-a ставот 6 се менува и гласи: 

„Здравствените услуги извршени во специјализира-
ните здравствени установи за детска популација, како и 
во специјализирани здравствени установи кои пружаат 
услуги за психијатриски акутни болнички случаи и за 
акутни болнички случаи во токсикологија, се искажу-

ваат по методата Дијагностичко сродни групи зголеме-
ни за 25% на месечно ниво.“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 

од министерот за здравство. 
 

    Бр. 02-3534/3 Претседател 
1 март 2019 година на Управен одбор, 

Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 
__________ 

978. 
Во Одлуката за изменување и дополнување на Од-

луката за утврдување на обрасците предвидени во Пра-
вилникот за содржината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување, објавенa во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 200 од 1 ноември 2018 година е 
забележана техничка грешка, поради што се врши 
следната  

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБ-

РАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-

ЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Во „Образецот ОП – Отпусно писмо“ кој е составен 

дел на одлуката, во долниот лев агол наместо: „Датум 
на издавање на упатот” треба да стои: „Датум на изда-
вање”.  

Во „Образецот НО – Наод за обдукција“ кој е соста-

вен дел на одлуката, во долниот лев агол наместо: „Да-
тум на издавање на упатот” треба да стои: „Датум на 
издавање”.  

 
                Од Фондот за здравствено осигурување на 
                        Република Северна Македонија     
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АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

979. 
Врз основа на член 22, 287 и 418 став 3 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/2004; 84/2005; 25/2007; 87/2008; 
42/2010; 48/2010; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 
120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 
88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 64/2018 и 
120/2018) и член 7 од Одлуката за изменување и допол-
нување на Статутот на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија, Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, Скопје донесена од 
Владата на Република Северна Македонија, во својство 
на Собрание на Акционерското друштво за производ-
ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 
во државна сопственост, Скопје бр.45-1653/1 од 
19.03.2019 година („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ број 63/19), Надзорниот одбор на 
Друштвото, на состанокот одржан на 27.03.2019 година 
го утврди Пречистениот текст на Статутот на Акцио-
нерското друштво за производство на електрична енер-
гија, Електрани на Северна Македонија, во државна 
сопственост, Скопје. 

Пречистениот текст на Статутот на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија, Елек-
трани на Северна Македонија, во државна сопственост, 
Скопје ги опфаќа: Статутот на Акционерското друштво 
за производство на електрична енергија, Електрани на 
Македонија, во државна сопственост, Скопје („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 74/05), Од-
луката за дополнување на Статутот на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија ,Елек-
трани на Македонија, во државна сопственост, Скопје 
бр. 19-2758/1 од 06.08.2008 година („Службен весник 
на Република Македонија“ број 100/08), Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот на Акционер-
ското друштво за производство на електрична енергија, 
Електрани на Македонија, во државна сопственост, 
Скопје бр. 19-5949/1 од 18.12.2008 година („Службен 
весник на Република Македонија“ број 162/08), Одлу-
ката за изменување и дополнување на Статутот на Ак-
ционерското друштво за производство на електрична 
енергија, Електрани на Македонија, во државна соп-
ственост, Скопје бр.42- 642/1 од 2.2.2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
21/15) и Одлуката за изменување и дополнување на 
Статутот на Акционерското друштво за производство 
на електрична енергија, Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје бр. 45-1653/1 од 
19.03.2019 година („Службен весник на Република Се-
верна  Македонија“ број 63/19) 

 
С Т А Т У Т 

НА АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕ-
ДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, 

предметот на работење, износот на основната глав-

нина, номиналната вредност на акциите, бројот на ак-

циите од секој род и класа, правата, обврските, ограни-

чувањата и погодностите, предностите што за себе ги 

задржува основачот, постапката за свикување и одржу-

вање на собранието, фирмата, седиштето и МБС на ос-

новачот, видот, составот и начинот на избор на Управ-

ниот одбор и на Надзорниот одбор и нивната надлеж-

ност, формата и начинот на објавувањата што ги врши 

и други одредби коишто се од значење за Акционер-

ското друштво за производство на електрична енергија, 

Електрани на Северна Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото). 

 

Член 2 

Друштвото настана со Одлука на Владата на Репуб-

лика Македонија бр. 19-2626/1 од 30.06.2005 година на 

Република Македонија, за реструктуирање на Елек-

тростопанство на Македонија Акционерско друштво за 

производство, дистрибуција и снабдување со електрич-

на енергија, во државна сопственост, Скопје со издво-

јување со основање на ново друштво за производство 

на електрична енергија. 

 

Член 2-а 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 

име и за своја сметка. 

Друштвото одговара за своите обврски со сиот свој 

имот. 

 

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 

Член 3 

Друштвото работи и учествува во правниот промет 

под фирма: Акционерско друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на Северна Македо-

нија, во државна сопственост, Скопје. 

Во правниот промет Друштвото употребува и скра-

тена ознака на фирмата која гласи: АД Електрани на 

Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје. 

Друштвото има скратено име АД ЕСМ - Скопје. 

 

Член 4 

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица 11 

Октомври бр.9. 

 

Член 4-а 

Друштвото може да изврши промена на името и се-

диштето. 

Одлуките за промена на името и седиштето на 

Друштвото ги донесува Собранието. 

Промената на името и седиштето на Друштвото се 

запишува во трговскиот регистар. 

 

Член 5 

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак. 

Печатот и штембилот се употребуваат на сите оп-

шти и поединечни акти и во кореспонденцијата на 

Друштвото. 
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Изгледот, формата и големината на печатот и штем-

билот и начинот на нивната употреба се утврдуваат со 

акт на Управниот одбор. 

Изгледот, формата и големината на заштитениот 

знак се утврдуваат со акт на Управниот одбор, на кој 

согласност дава Надзорниот одбор. 

 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 

 

Член 6 

Друштвото е основано на неопределено време. 

Приоритетна дејност на Друштвото е 35.11- Произ-

водство на електрична енергија. 

Друштвото ги врши сите дејности утврдени со На-

ционалната класификација на дејности (НКД), освен 

оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг 

акт на државен орган или на друг надлежен орган. 

Друштвото врши и дејности за кои со закон е про-

пишано дека можат да се вршат само врз основа на сог-

ласност, дозвола или друг акт на државен орган или 

друг надлежен орган. 

Друштвото врши дејности и во надворешен промет. 

 

IV.  ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИ-

НАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ 

БРОЈ, ПРАВА,ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА  

И ПОГОДНОСТИ 

 

Член 7 

Основната главнина на Друштвото изнесува 

31.738.878.000,00 денари (или 517.818.006,80 ЕУР спо-

ред средниот курс на Народна банка на Р.Македонија 

објавен еден ден пред усвојување на Статутот). 

Основната главнина на Друштвото е поделена на 

31.738.878 обични акции што гласат на име, со номи-

нална вредност од 1000,00 денари по акција. 

 

V.  ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ  

НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

Член 8 

Се основа Фонд од кој вработените можат да стек-

нат акции на Друштвото, бесплатно или по повластена 

цена. 

Фондот нема својство на правно лице. 

 

Член 9 

Собранието на Друштвото донесува Програма, спо-

ред која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за 

издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука 

за критериумите за нивната распределба. 

Акциите кои што вработените ги стекнуваат од 

Фондот, изнесуваат до една десетина од основната 

главнина и се стекнуваат од акциите на основачот. 

Со Акт на Собранието на Друштвото се уредува ор-

ганизацијата и управувањето на Фондот, како и корис-

тењето и начинот на распределбата на средствата наме-

нети за акции на вработените. 

VI. ПРЕДНОСТИ  НА ОСНОВАЧОТ 

 

Член 10 

Основачот не задржува посебни погодности за себе. 

 

VII.  ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 

НА СОБРАНИЕ 

 

Член 11 

Правата и обврските на Собранието на Друштвото 

ги врши Владата на Република Северна Македонија. 

Собранието своите права и обврски ги врши на на-

чин утврден во Деловникот за работа. 

 

Член 12 

Собранието на Друштвото се свикува на начин и во 

случаите определени со закон, како и кога тоа го бара 

интересот на Друштвото и на акционерот. 

 

1. Собрание 

 

Член 13 

Собранието одлучува само за прашања изрично оп-

ределени со закон, и овој Статут, а особено за: 

1. Изменување и дополнување на Статутот на 

Друштвото; 

2. Одобрување на годишната сметка, на финансис-

ките извештаи, на годишниот извештај за работата на 

Друштвото во претходната деловна година, и за рас-

пределба на добивката или за покривање на загубата; 

3. Избор и отповикување на членовите на Надзор-

ниот одбор; 

4. Одобрување на работата и на водењето на рабо-

тењето на Друштвото на/од членовите на Управниот 

одбор и на/од членовите на Надзорниот одбор; 

5. Промената на правата врзани за одделни видови 

и родови акции; 

6. Зголемување и намалување на основната главни-

на на Друштвото; 

7. Издавање акции и други хартии од вредност; 

8. Назначување овластен ревизор за ревизија на го-

дишната сметка и на финансиските извештаи на Друш-

твото; 

9. Преобразба на Друштвото во друга форма на 

друштво, како и за статусните промени на Друштвото; 

10. Престанок на Друштвото; 

11. Дава согласност на актот за утврдување на виси-

ната на бодот за пресметување на платите на вработе-

ните во Друштвото; 

12. Одобрување на голема зделка и зделка со заин-

тересирана страна, во случаи и на начин утврдени со 

закон и 

13. Други прашања утврдени со овој Статут 
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VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ 

 

Член 14 

Фирма на Основачот е Влада на Република Северна 

Македонија. 

Седиштето на основачот е во Скопје, на булевар 

Илинден бр. 2. 

Матичен број на основачот е 4064674. 

 

IX. ВИД,  СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА  

ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ 

 

Член 15 

Управувањето на Друштвото е организирано спо-

ред двостепен систем (Управен одбор и Надзорен од-

бор). 

 

1. Управен одбор 

 

Член 16 

Со Друштвото управува Управен одбор кој се сос-

тои од 7 (седум) члена. 

Членовите на Управниот одбор ги избира и ги отпо-

викува Надзорниот одбор. 

 

Член 17 

Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-

сува 4 (четири) години. 

Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-

ниот одбор се врши со јавно гласање. 

 

Член 18 

Со Одлуката за избор на членови на Управниот од-

бор, еден од членовите на Управниот одбор се именува 

за претседател на Управниот одбор и се определува кој 

член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која об-

ласт од работењето на Друштвото. 

 

Член 19 

Работата и одлучувањето на Управниот одбор, по 

правило, се одвива на соста- ноци кои се одржуваат 

најмалку еднаш неделно. 

За начинот на својата работа, начинот на гласање и 

други поблиски прашања за работењето, Управниот 

одбор донесува Деловник за работа на Управниот од-

бор на Друштвото на начин утврден со овој Статут. 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува сос-

таноците и претседава со нив и е одговорен за водење 

на записникот и за организацијата на други форми пре-

ку кои Управниот одбор работи и одлучува. 

Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да 

е причини не е во можност да ја врши функцијата прет-

седател или ако е отсутен, со состаноците на Управни-

от одбор претседава член на Управниот одбор имену-

ван од Надзорниот одбор. 

Секој член на Управниот одбор, со барање поднесе-

но во писмена форма, може со наведување на причини-

те и целта да бара од претседателот на Управниот од-

бор да свика состанок на Управниот одбор. 

Ако членот кој побарал свикување на состанок до-

бие поддршка од најмалку една третина од членовите 

на Управниот одбор за свикување состанок, претседа-

телот на Управниот одбор треба да свика состанок во 

рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето. 

 

Член 19-а 

Управниот одбор управува со Друштвото и, во тие 

рамки, го води работењето на Друштвото под сопстве-

на одговорност. 

Управниот одбор има најшироки овластувања во 

управувањето со Друштвото, односно во вршењето на 

сите работи сврзани со водењето на работите и на те-

ковните активности на Друштвото, и да дејствува во 

сите околности од име на Друштвото во рамките на 

предметот на работење на Друштвото, со исклучок на 

овластувањата коишто изрично му се дадени на Собра-

нието и на Надзорниот одбор. 

 

Член 20 

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вр-

шат заедно работите од надлежност на Управниот од-

бор и тоа: 

1. ја усвојуваат програмата за работа и за развој на 

Друштвото; 

2. ја утврдуваат деловната политика; 

3. донесуваат план за производство на електрична 

енергија; 

4. донесуваат годишна сметка, финансиски извеш-

таи и извештај за работа; 

5. донесувааттримесечни финансиски извештаи; 

6. на членовите на Надзорниот одбор најмалку ед-

наш во три месеци им поднесуваат пишан извештај за 

работењето на Друштвото; 

7. на членовите на Надзорниот одбор по истекот на 

деловната година им поднесуваат годишна сметка, фи-

нансиски извештаи и годишен извештај за работењето 

на Друштвото; 

8. на членовите на Надзорниот одбор, веднаш по 

приемот во архивата на Друштвото, им ги доставуваат 

извештаите, решенијата и закпучоците од извршените 

контроли и ревизии од државни институции и органи и 

регулаторни тела, а по подготвување акциски планови 

за отстранување на констатираните неправилности и 

неусогласености, истите веднаш ги доставуваат до 

Надзорниот одбор; 

9. на барање на членовите на Надзорниот одбор, 

подготвуваат посебен извештај за состојбата на Друш-

твото или за одделни прашања од неговото работење; 

10. на барање на најмалку една третина од членови-

те на Надзорниот одбор, ги подготваат сите документи 

и известувања потребни за вршење на надзор над него-

вата работа; 

11. назначуваат раководни лица кои го водат секој-

дневното работење на Друштвото; 

12. поднесуваат иницијатива за изменување и за до-

полнување на Статутот; 
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13. донесуваат годишна инвестициска програма; 

14. донесуваат план за јавни набавки; 

15. донесуваат одлуки за инвестиции 

16. одлучуваат за внатрешната организација на 

Друштвото и систематизацијата на работните места; 

17. даваат податоци за изготвување електроенергет-

ски биланс; 

18. одлучуваат за употреба на посебните резерви за-

ради покривање на други издатоци; 

19. донесуваат програма за економските, технолош-

ките, структуралните и други промени, кои предизви-

куваат потреба од намалување на бројот на вработе-

ните; 

20. одлучуваат за прашања од областа на одбраната 

и донесуваат електроенергетски биланс во услови на 

војна; 

21. одлучуваат за задолжувања на Друштвото со 

кредити; 

22. одлучуваат по приговорите за заштита на права-

та на работниците, во случаи утврдени со закон; 

23. одлучуваат за преземање мерки за заштита и 

унапредување на животната средина; 

24. одлучуваат за именување и за разрешување на 

членовите во комисиите, предвидени со актите на 

Друштвото; 

25. одлучуваат за вршење попис на средствата, по-

барувањата и обврските; 

26. формираат комисии од редот на членовите на 

Управниот одбор и од други лица; 

27. одлучуваат за набавка на основни средства; 

28. одлучуваат за расходување на основни средства 

и отстапување на основни средства; 

29. одлучуваат за издавање под закуп на основните 

средства на Друштвото; 

30. одлучуваат за доделување финансиска помош и 

спонзорства; 

31. ги утврдуваат работните места со услови на ра-

бота потешки од нормалните; 

32. одлучуваат за барањата од надлежни органи и 

институции; 

33. ги определуваат овластените потписници на 

Друштвото; 

34. одпучуваат за склучување колективен договор; 

35. донесуваат Деловник за работа на Управниот 

одбор; 

36. ги подготвуваат и спроведуваат одлуките на 

Собранието; 

37. вршат и други работи кои не се во надлежност 

на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото; 

38. се грижат за законито работење на Друштвото. 

 

Член 21 

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, 

Управниот одбор одлучува за: 

1. затворање (престанување) или пренос на прет-

пријатие или на негов дел што учествува со над 10% во 

приходот на Друштвото; 

2. намалување или проширување на предметот на 

работење на Друштвото; 

3. суштествени внатрешни организациони промени 

на Друштвото што се определуваат со акт на Друш-

твото; 

4. воспоставување на долгорочна соработка со дру-

ги Друштва од суштествено значење за Друштвото или 

нејзино прекинување; 

5. основање и престанување на трговско друштво 

што учествува со над една десетина во основната глав-

нина на Друштвото; 

6. основање и престанување на подружници на 

Друштвото; 

7. донесување на годишната инвестициска прог-

рама, план за јавни набавки, финансиски план, задол-

жување на Друштвото со кредити, давање заем, доде-

лување финансиска помош и спонзорства, за износи 

над 50.000 ЕUR во денарска противвредност; 

8. одобрување на службени патувања во странство 

доколку патуваат повеќе од тројца вработени во Друш-

твото; 

9. исплата на аванс на дивиденда на акционерот и 

10. склучување на секоја голема зделка којашто се 

однесува на имот чијашто вредност е проценета над 

20% до 50% од книговодствената вредност на имотот 

на Друштвото. 

 

Член 22 

Членовите на Управниот одбор учествуваат и рабо-

тат на состаноци. 

Управниот одбор може да одлучува и без одржува-

ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 

одлуката која што се донесува без одржување на соста-

нок. 

 

Член 23 

Управниот одбор работи ако се присутни најмалку 

половина од вкупниот број на членови на Управниот 

одбор. 

 

Член 24 

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесе-

ни ако за нив гласале повеќе од половината од сите 

членови на Управниот одбор. 

За работата на секој состанок на Управниот одбор, 

без разлика на тоа како е одржан состанокот, се под-

готвува записник во рок од три дена од денот на од-

ржувањето. 

Записникот треба да содржи податоци за начинот 

на кој што работел Управниот одбор, времето и место-

то на одржувањето на состанокот, лицата кои присус-

твувале и дневниот ред на состанокот, дискусијата по 

точките од дневниот ред на состанокот, прашањата кои 

биле предмет на гласање и резултатите од гласањето на 

секој член поединечно со образложение за причините 

на гласањето „за“ или „против“ одлуките усвоени на 

состанокот. 
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Ако некој член има судир на интерес, членот има 

обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и 

тоа да се евидентира во записникот. 

Записникот го потпишуваат сите членови на Управ-

ниот одбор кои биле присутни на состанокот. Записни-

кот го потпишува и претседателот на Управниот одбор, 

а во негово отсуство членот на Управниот одбор кој 

претседавал на состанокот. 

За прашањата за кои Управниот одбор одлучува со 

претходна согласност од Надзорниот одбор, потпиша-

ниот записник од состанокот на Управниот одбор, се 

доставува до членовите на Надзорниот одбор во рок 

утврден со Деловникот за работа на Надзорниот одбор. 

 

Член 25 

Правата и обврските на членовите на Управниот 

одбор се определуваат со договор за уредување на од-

носите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор. 

Договорот од став 1 од овој член го склучува Над-

зорниот одбор, а го потпишува претседателот на Над-

зорниот одбор. 

 

Член 26 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 

Друштвото во односите со трети лица и носи назив ге-

нерален директор. 

Еден од членовите на Управниот одбор го застапу-

ва Друштвото за сите правни работи, пред судовите и 

другите државни органи, и носи назив директор за 

правни и општи работи. 

 

Член 27 

Генералниот директор ги има следните надлеж-

ности: 

1. го претставува и застапува Друштвото без огра-

ничување во внатрешниот и надворешниот трговски 

промет; 

2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и зак-

лучоците на Собранието и на Управниот одбор на 

Друштвото; 

3. предлага План за производство на електрична 

енергија до Управниот одбор; 

4. ја утврдува дисциплинската и материјалната од-

говорност на работниците; 

5. го организира и го раководи процесот на работа и 

работењето на Друштвото; 

6. предлага внатрешна организација на Друштвото; 

7. склучува договори; 

8. ја организира и обезбедува работната дисципли-

на во Друштвото; 

9. ја обезбедува законитоста во работата и примена-

та на прописите, овој Статут и другите акти на Друш-

твото; 

10. се грижи за остварување на обврските на Друш-

твото од областа на одбраната; 

11. изготвува елаборат за економските, технолош-

ките, структуралните и други промени, кои предизви-

кале потреба од намалување на бројот на вработените; 

12. одлучува во прв степен за поединечните права, 

обврски и одговорности на работниците; 

13. формира стручни комисии и работни тела; 

14. го информира Управниот одбор за одделни пра-

шања од работењето на Друштвото; 

15. донесува одлуки за финансиска помош и спон-

зорство до 5.000 ЕУР во денарска противвредност; 

16. за работите од својата надлежност издава акти, 

упатства, налози и наредби со кои се обезбедува рабо-

тењето на Друштвото; 

17. врши други работи во врска со работењето на 

Друштвото. 

 

Член 28 

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува 

генералниот директор во негово отсуство и носи назив 

Заменик на генералниот директор. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши правните работи и е одговорен за правните рабо-

ти на Друштвото и носи назив директор за правни и оп-

шти работи. 

Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-

ганизира и е одговорен за производството на електрич-

на енергија и носи назив директор за производство на 

електрична енергија. 

Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-

ганизира и е одговорен за развојот и инвестициите во 

Друштвото и носи назив директор за развој и инвести-

ции. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши финансиските работи и е одговорен за финансис-

кото работење на Друштвото, и носи назив директор за 

финансиски работи. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши комерцијалните работи и е одговорен за комер-

цијалното работење на Друштвото, и носи назив дирек-

тор за комерцијални работи. 

 

2. НАДЗОРЕН ОДБОР 

 

Член 29 

Надзорниот одбор се состои од 7 (седум) членови, 

од кои два члена се независни. 

Членовите на Надзорниот одбор ги избира и ги от-

повикува Собранието на Друштвото. 

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 

назначува кои членови се избираат како независни чле-

нови на Надзорниот одбор. 

 

Член 30 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 

мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на 

Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот 

одбор. 
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Член 31 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-

сува четири години. 
 

Член 32 

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува сос-

таноците и претседава со нив, одговорен е за водењето 

на евиденцијата за состаноците и организирањето на 

другите начини на работа и на одлучување на Надзор-

ниот одбор. 

Ако претседателот од кои и да е причини не е во 

можност да ја врши функцијата претседател или ако е 

отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претсе-

дава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство 

гласови на присутните членови на Надзорниот одбор. 

 

Член 33 

Надзорниот одбор може во секое време да го разре-

ши претседателот и да избере нов претседател на Над-

зорен одбор. 

 

Член 33-а 

Надзорниот одбор одржува 10 (десет) редовни сос-

таноци, и тоа секоја трета среда во секој месец од годи-

ната, освен во јули и август. Еден од редовните соста-

ноци се одржува во рок од 1 (еден) месец пред одржу-

вањето на Годишното собрание. 

Надзорниот одбор може да одржува и вонредни 

состаноци, но бројот на вонредните состаноци во една 

година, по правило, не треба да биде поголем од Уг 

(една половина) од бројот на редовните состаноци. 

Работењето на Надзорниот одбор се уредува со Де-

ловник за работа на Надзорниот одбор, којшто се ут-

врдува со одлука на Надзорниот одбор, во согласност 

со овој Статут. 
 

Член 34 

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-

ботат на состаноци. 

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржува-

ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 

одлуката која што се донесува без одржување на соста-

нок. 

Надзорниот одбор може да одлучува и на состанок 

организиран со користење конференциска телефонска 

врска или со користење на друга аудио и визуелна ко-

муникациска опрема, со тоа што сите лица кои учес-

твуваат на така организираниот состанок можат да се 

слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг. 

Учеството на ваквите состаноци се смета за присуство 

и лично учество на лицата кои се вклучени на овој на-

чин. 

Известувањето за одржување на состанок од став 

(3) на овој член, се врши на начин вообичаен за свику-

вање на состаноци на Надзорниот одбор, со известува-

ње до сите членови на Надзорниот одбор во коешто се 

наведува дека состанокот е организиран на начин опре-

делен во ставот (3) на овој член. 

Член 35 

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 

од половина од вкупниот број на членови. 
 

Член 36 

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за доне-

сени ако за нив гласале повеќе од половината од вкуп-

ниот број на членови на Надзорниот одбор. 

За работата на секој состанок на Надзорниот одбор, 

без разлика на тоа како е одржан состанокот, се под-

готвува записник во рок од три дена од денот на од-

ржувањето. 

Записникот треба да содржи податоци за начинот 

на којшто работел Надзорниот одбор, времето и место-

то на одржувањето на состанокот, лицата кои присус-

твувале и дневниот ред на состанокот, дискусијата по 

точките од дневниот ред на состанокот, прашањата кои 

биле предмет на гласање и резултати од гласањето на 

секој член поединечно на Надзорниот одбор со об-

разложение за причините на гласањето „за“ или „про-

тив“ одлуките усвоени на состанокот. 

Ако некој член има судир на интерес, членот има 

обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и 

тоа да се евидентира во записникот. 

Записникот го потпишуваат сите членови на Над-

зорниот одбор кои биле присутни на состанокот. За-

писникот го потпишува и претседателот на Надзорниот 

одбор, а во негово отсуство членот на Надзорниот од-

бор кој претседавал на состанокот. 
 

Член 37 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 

со Друштвото што го врши Управниот одбор. 

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги про-

верува книгите и документите на Друштвото, како и 

имотот на Друштвото, особено благајната на Друштво-

то и хартиите од вредност и стока. 

На барање на членовите на Надзорниот одбор, чле-

новите на Управниот одбор, подготвуваат посебен из-

вештај за состојбата на Друштвото или за одделни пра-

шања од неговото работење. 

Членовите на Надзорниот одбор можат сами или 

преку други лица да преземаат дејствија заради стекну-

вање увид во работењето на Друштвото и управување-

то со него што го врши Управниот одбор. 

На барање на најмалку една третина од членовите 

на Надзорниот одбор, членовите на Управниот одбор 

ги подготвуваат сите документи и известувања потреб-

ни за вршење на надзор над неговата работа. 

Секој член на Надзорниот одбор, заради извршува-

ње на својата функција, има право да ги разгледува си-

те извештаи, акти и документи што членовите на 

Управниот одбор ги доставуваат до членовите на Над-

зорниот одбор. 

Надзорниот одбор за вршење одделни стручни ра-

боти од надзорот може да задолжи одделни членови на 

Надзорниот одбор, овластениот ревизор или стручни 

лица. 
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Надзорниот одбор за определени стручни работи од 

неговата работа може да користи стручни услуги од 

надворешни физички и/или правни лица. 

Надоместокот за користењето стручни услуги од 

став (8) на овој член се исплатува на товар на Друш-

твото. 

Надзорниот одбор го застапува Друштвото спрема 

членовите на Управниот одбор. 

 

Член 37-а 

Членот на Надзорниот одбор е должен овластува-

њата што му се дадени со закон или со овој Статут, да 

ги врши во интерес на Друштвото и во интерес на ак-

ционерот со внимание на уреден и совесен трговец, и 

не може да ги пренесе своите овластувања на друг член 

на Надзорниот одбор. 

Во текот на извршувањето на своите должности, во 

согласност со став (1) на овој член, членот на Надзор-

ниот одбор може да се потпира на информации, на 

мислења или на извештаи подготвени од независни 

правни советници, независни овластени сметководите-

ли и овластени ревизори и други лица, за кои се верува 

дека се доверливи и компетентни за работите што ги 

вршат, при што не се смета дека со тоа е ослободен од 

својата обврска да постапува со внимание на уреден и 

совесен трговец. 

 

X.  ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

НА ДРУШТВОТО 

 

Член 38 

Организациони делови на Друштвото се Дирекција 

и Подружници. 

 

Член 39 

Подружниците на Друштвото се организираат со 

акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Над-

зорниот одбор. 

 

Член 40 

Со подружниците раководи директор кој го имену-

ва Управниот одбор. 

Заради потреби во процесот на работењето, Управе-

ниот одбор може да именува и два директора во под-

ружницата. 

Кога во подружницата се именувани два директора, 

работите ги извршуваат заеднички со два полноважни 

потписи и имаатеднакви права и одговорности. 

 

Член 41 

Директорот на Подружницата ги врши следните ра-

боти: 

1. Организира, координира и раководи со процесот 

на производството, на електрична енергија; 

2. Обезбедува примена на законските прописи и на 

актите на Друштвото; 

3. Спроведува одлуки и закпучоци од Управниот 

одбор и одлуки и насоки дадени од генералниот дирек-

тор и директорите на соодветните сектори; 

4. Се грижи за реализација на планските задачи; 

5. Склучува договори и презема други правни деј-

ства, во рамките на овластувањата дадени од Управни-

от одбор; 

6. Се грижи за одржување на работната и техно-

лошката дисциплина и презема мерки за нејзино оства-

рување; 

7. Поднесува извештаи за работата на Подружница-

та до Управниот одбор; 

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбе-

дување на заштита на работа и заштита од пожар; 

9. Предлага расходување на основни средства и от-

стапување на истите во друга Подружница на Друш-

твото; 

10. Врши набавки во рамките на своите овластува-

ња во согласност со донесена одлука од Управниот од-

бор; 

11. Донесува решенија за поединечни права, об-

врски и одговорности на работниците, по овластување 

од генералниот директор; 

12. Формира комисии и работни групи за извршува-

ње на пооделни работи; 

13. Се грижи за навремена наплата на произведена-

та електрична енергија; 

14. Се грижи за организирање на работењето со па-

реа, топла вода и други реагенси во согласност со рабо-

тењето на Друштвото; 

15.  Врши и други работи по овластување на Управ-

ниот одбор и на генералниот директор. 

 

Член 42 

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува 

внатрешната организација на Друштвото и работите 

кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците. 

 

Член 42-а 

Друштвото може да има учество во други трговски 

друштва или да е единствен основач на друго трговско 

друштво. 

Друштвото секоја година составува и објавува кон-

солидирана годишна сметка и консолидирани финан-

сиски извештаи, коишто се изготвуваат според меѓуна-

родните стандарди за финансиско известување. Консо-

лидираната годишна сметка и консолидираните финан-

сиски извештаи треба да бидат составени на ист датум 

на којшто е составена годишната сметка и финансиски-

те извештаи на Друштвото. 

Консолидираната годишна сметка и консолидира-

ните финансиски извештаи не можат да бидат одобре-

ни без да биде извршена ревизија од овластен ревизор. 
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XI.  КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 

Член 43 

Управниот одбор на Друштвото формира комисии 

од редот на своите членови и од други лица. 

Друштвото ги има следните комисии: 

1. Комисија за заштита на правата; 

2. Комисија за контрола над примена на Колектив-

ниот договор и 

3. Други комисии формирани од Управниот одбор, 

Надзорниот одбор, генералниот директор и директори-

те на подружниците на Друштвото, по укажана потреба 

во процесот на работењето. 

Комисијата за заштита на правата се состои од 5 

(пет) члена и ист број заменици, од кои двајца членови 

и двајца заменици именува Синдикатот на Друштвото. 

Комисијата за контрола над примена на Колектив-

ниот договор се состои од 6 (шест) членови, од кои 

тројца членови именува Синдикатот на Друштвото. 

 

Член 44 

Комисијата за заштита на правата одлучува по при-

говори на работници во втор степен. 

Комисијата за контрола над примена на Колектив-

ниот договор врши контрола над примената на одред-

бите од Колективниот договор. 

 

Член 45 

Начинот на работа на Комисиите се уредува со Де-

ловник за работа. 

 

Член 45-а 

Друштвото го утврдува финансискиот резултат од 

работењето во согласност со меѓународните стандарди 

за финансиско известување и позитивните законски 

прописи. 

 

XII.  ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА 

 (ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД) 

 

Член 46 

Друштвото има задолжителна општа резерва. 

Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент 

од 15% од добивката. 

 

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или 

други издатоци 

 

Член 47 

Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради 

покривање на други издатоци за: 

1. осигурување од ризик на вработените за специ-

фични отежнати услови на работење; 

2. пензија; 

3. добротворни цели на вработените. 

Средствата за посебните резерви од став (1) на овој 

член се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и 

истите не можат да се употребат за друга намена освен 

за намената за која се создадени. 

Средствата за посебните резерви ќе се водат на по-

себни сметки, одвоено од другите сметки на Друш-

твото. 

Начинот на создавање и вложување, организаци-

јата, начинот на употреба, висината на средствата, пла-

нот и програмата за користење на средствата од посеб-

ните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на 

Друштвото. 

 

XIII.  СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ 

 

Член 48 

Друштвото во согласност со закон и колективен до-

говор, обезбедува услови за работа и делување на Син-

дикатот. 

 

Член 49 

Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-

сува предлози, мислења и забелешки во врска со оства-

рувањето и заштитата на правата на работниците ут-

врдени со закон и колективен договор. 

За поднесените предлози, мислења и забелешки, 

Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го 

извести Синдикатот. 

 

XIV.  ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА 

ШТО ГИ  ВРШИ ДРУШТВОТО 

 

Член 50 

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се об-

јавувааат во службеното гласило на Друштвото, освен 

објавувањата коишто Друштвото според закон е долж-

но да ги огласува во Службен весник на Република Се-

верна Македонија, јавните гласила или на интернет 

страницата на Друштвото. 

 

XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО 

 

Член 51 

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се 

уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на 

Друштвото во согласност со закон. 

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор 

и истите не можат да бидат во спротивност со овој Ста-

тут. 

Општи акти на Друштвото се: 

• Колективен договор 

• Правилник за внатрешна организација 

• Правилник за заштита од пожар 

• Правилник за деловна тајна 

• Правилник за печат, штембил и заштитен знак 

• Правилник за заштита при работа 

• Норматив за лични заштитни средства и опрема 



4 април 2019  Бр. 70 - Стр. 39 

 
 

• Правила за редот и дисциплината 

• Ценовник за технички и други услуги и 

• Други акти, во согласност со закон, со овој Статут 

и со Колективниот договор. 

 

Член 52 

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поина-

ку определено. 

          

XV-a ГОЛЕМА ЗДЕЛКА И ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУ-

ВАЊЕ НА ГОЛЕМА ЗДЕЛКА НА ДРУШТВОТО 

  

Член 52-а 

Според големината, секоја голема зделка треба да 

биде одобрена од Надзорниот одбор или Собранието. 

 

Член 52-6 

Членовите на органот на управување, односно на 

Надзорниот одбор се должни како деловна тајна да ги 

чуваат сите известувања и податоци што на кој било 

начин се однесуваат на работењето на Друштвото, а 

кои ги добиле како доверливи. 

Обврската од став (1) на овој член трае една година 

по престанувањето на мандатот на член на Управниот 

одбор, односно на член на Надзорниот одбор. 

 

XVI.  ОДБРАНА 

 

Член 53 

Во воена состојба Друштвото продолжува со врше-

ње на дејноста, заради што во согласност со Законот за 

одбрана и другите подзаконски прописи и интерните 

акти на Друштвото, спроведува соодветни подготовки 

и изработува документи за работа во воена состојба. 

 

Член 54 

Во воена состојба Друштвото презема мерки за 

заштита на вработените и материјалните добра од вое-

ни дејствија. 

 

Член 55 

Заради заштита на тајните податоци и информации 

од областа на одбраната, Друштвото спроведува соод-

ветни мерки за нивна заштита. 

 

XVI-а   ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ  

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Член 55-а 

Друштвото е должно, во согласност со закон, него-

вата дејност да ја извршува на начин со кој се обезбе-

дува заштита и унапредување на животната средина. 

 

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 56 

Дел од работниците од Акционерското друштво за 

производство, дистрибуција и снабдување со електрич-

на енергија „Електростопанство на Македонија“ во 

државна сопственост, Скопје распоредени во Дирекци-

јата на АД „Електростопанство на Македонија“ во 

државна сопственост, Скопје и сите вработени во под-

ружницата за производство на електрична енергија со 

погоните: 

• ХЕЦ „Маврово"- Гостивар 
• ХЕЦ„Шпилје"-Дебар 
• ХЕЦ „Гпобочица" Струга 
• ХЕЦ„Тиквеш"- Кавадарци 
• ХЕЦ„ Треска “- Скопје 
• РЕК „Битола"-Новоци 
• РЕК „Осломвј"- Осломеј 
• „Енергетика" – Скопје 
ги презема Друштвото, од денот на уписот во Тр-

говскиот регистар, согласно списокот на работници кој 
е составен дел на Планот за поделба. 

 
Член 57 

До донесување на актите на Друштвото ќе се при-
менуваат актите на поранешното Друштво, доколку не 
се во спротивност со закон и со овој Статут. 

 
Член 58 

Основниот текст на Статутот на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија, Елек-
трани на Македонија, во државна сопственост, Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
74/05) влегува во сила осмиот ден од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Член 59 

Одлуката за дополнување на Статутот на Акцио-
нерското друштво за производство на електрична енер-
гија, Електрани на Македонија, во државна сопстве-
ност, Скопје („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 100/08) влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Член 60 

Одлуката за изменување и дополнување на Стату-
тот на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија, Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 162/08) влегува во сила на-
редниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Член 61 

Одлуката за изменување и дополнување на Стату-
тот на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија, Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 21/15) влегува во сила на-
редниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Член 62 

Пречистен текст на Статутот се објавува во „Служ-
бен весник на Република Северна  Македонија“. 

 
НО бр. 02-1457/26/5  
27 март 2019 година Претседател, 
           Скопје м-р Верица Узунова Ангеловска, с.р. 
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