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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2710. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 
својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Се-
верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА  ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРА-
НИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ СО ИЗВЕШТАЈОТ ОД 

НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА 2018 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на Акционерското 

друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, 
Скопје за 2018 година со Извештај од Независниот ревизор за 2018 година, усвоени од Управниот одбор на ова 
акционерско друштво со Одлука УО бр.02-1140/85/1.1 од 28.2.2019 година, Одлука УО бр.02-1140/85/1 од 
28.2.2019 година и Одлука УО бр.02-2925/106/7 од 10.6.2019 година на ова акционерско друштво. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 45-5626/1                                               Претседател на Владата 
20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 
            Скопје                                               Зоран Заев, с.р. 
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2711. 

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

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА  ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-

ГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работата на Акционерското друштво за производство 

на електрична енергија, Електрани на Северна Македо-

нија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година, 

усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друш-

тво со Одлука УО бр.02-2925/106/6 од 10.6.2019 година 

на седницата одржана на 10.6.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Бр. 45-5626/2   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2712. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република  

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се одобрува работењето на д-р Дра-

ган Миновски, претседател на Управниот одбор на Ак-

ционерското друштво за производство на електрична 

енергија, Електрани на Северна Македонија, во држав-

на сопственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 

31.12.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5626/3   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2713. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на Фатмир 

Лимани, член на Управниот одбор на Акционерското 

друштво за производство на електрична енергија, Елек-

трани на Северна Македонија, во државна сопственост, 

Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5626/4   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2714. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 
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својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на Ѓорги 

Михаилов, член на Управниот одбор на Акционерско-

то друштво за производство на електрична енергија, 

Електрани на Северна Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 

година. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5626/5   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2715. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република  

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МА-

КЕДОНИЈА,  ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на Добрила 

Стефаноска, член  на Управниот одбор на Акционер-

ското друштво за производство на електрична енергија, 

Електрани на Северна Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 

година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Бр. 45-5626/6   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2716. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република  

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕ-

ДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на Благојче 

Трповски, член  на Управниот одбор на Акционерското 

друштво за производство на електрична енергија, Елек-

трани на Северна Македонија, во државна сопственост, 

Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Бр. 45-5626/7   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2717. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република  

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на Иван 

Трпески, член на Управниот одбор  на Акционерското 

друштво за производство на електрична енергија, Елек-

трани на Северна Македонија, во државна сопственост, 

Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-5626/8   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2718. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на Марјан-

чо Николов, член на Управниот одбор на Акционерско-

то друштво за производство на електрична енергија, 

Електрани на Северна Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Бр. 45-5626/9   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2719. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на м-р Ве-

рица Узунова Ангеловска, претседател на Надзорниот 

одбор  на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на Северна Македо-

нија, во државна сопственост, Скопје за период од 

1.1.2018 до 31.12.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-5626/10   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2720. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРЕН  ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на д-р  

Златко Петрески, член на Надзорниот одбор на Акцио-

нерското друштво за производство на електрична енер-
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гија, Електрани на Северна Македонија, во државна 

сопственост, Скопје за период од 1.1.2018 до 

31.12.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-5626/11   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2721. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРЕН  ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА, ВО  ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на д-р Са-

шо Додовски, член на Надзорниот одбор на Акционер-

ското друштво за производство на електрична енергија, 

Електрани на Северна Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-5626/12   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2722. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на Љубчо 

Кижевски, член на Надзорниот одбор на Акционерско-

то друштво за производство на електрична енергија, 

Електрани на Северна Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-5626/13   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2723. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на Се-

верна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРЕН  ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на д-р Са-

дудин Ибраими (независен) член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за производство на елек-

трична енергија, Електрани на Македонија, во државна 

сопственост, Скопје за период од 1.1.2018 до 

31.12.2018 година. 
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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. 45-5626/14   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2724. 

Заради обезбедување на законито, чесно, транспа-

рентно и одговорно работење на членовите на Владата 

на Република Северна Македонија, замениците на ми-

нистрите и носителите на јавни функции именувани од 

страна на Владата, Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата одржана на 20 август 2019 го-

дина, утврди 

 

К О Д Е К С 

ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

ВЛАДАТА И НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ  

ИМЕНУВАНИ ОД СТРАНА НА ВЛАДАТА 

 

I ДЕЛ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и 

работење на претседателот на Владата на Република 

Северна Македонија, неговите заменици, министрите, 

замениците на министрите и другите носители на из-

вршни функции именувани од Владата на Република 

Северна Македонија, (во натамошниот текст: носители 

на извршни функции), заради обезбедување на почиту-

вање на уставноста, законитоста, професионалниот ин-

тегритет, ефикасноста, лојалноста, одговорноста, тран-

спарентноста и заштитата на човековите слободи и 

права, при вршење на нивните функции односно долж-

ности во рамките на Уставот, законите и меѓународни-

те договори ратификувани согласно Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија, со цел за јакнење на интег-

ритетот на институциите и на довербата на граѓаните 

во нивната работа. 

 

II ДЕЛ 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 

Член 2 

Основни принципи во вршењето на функцијата од-

носно должноста, согласно овој кодекс се: 

- остварување на јавниот интерес, согласно со Уста-

вот и со законите, 

- стручност, совесност, чесност и одговорност во 

вршењето на функцијата, во интерес на граѓаните на 

Република Северна Македонија и другите субјекти при 

остварувањето на нивните права, должности и инте-

реси, 

- посветеност на функцијата како основна и 

единствена должност, 

- обезбедување еднаков третман на граѓаните и 

правните лица во остварување на нивните права и ин-

тереси и непристрасност при носење на одлуките, 

- избегнување секаков судир помеѓу општиот и 

приватниот интерес, 

- избегнување на ситуации и однесувања што мо-

жат да наштетат на интересот или угледот на Владата 

на Република Северна Македонија (во натамошниот 

текст: Владата), на органите на државната управа и на 

институции основани од Владата, 

- избегнување на користење и употребување на ста-

тус или влијание за задоволување на сопствени матери-

јални и лични интереси, интереси на членовите на нив-

ните семејства и интересите на политичката партија од 

која потекнуваат, 

- избегнување секаков вид на етички некоректно 

однесување, настап или говор, што покрај другото, 

вклучува барање или примање на лични подароци или 

услуги на граѓани или правни лица што имаат потреба 

да добијат или задржат стекнато право, услуга или по-

мош, 

- воспоставување односи на заемна доверба и сора-

ботка со граѓаните и правните лица, покажувајќи раз-

бирање, пристојност и волја да се помогне, а  не да се 

попречи остварувањето на нивните права и интереси, 

- почитување на принципот на правичност при при-

менување на дискреционите права. 

 

III ДЕЛ 

ПРИНЦИПИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИИ  

И ДОЛЖНОСТИ 

 

Член 3 

Носителите на извршни функции, покрај основните 

принципи од член 2 на овој кодекс, при вршењето на 

нивните функции и должности, се придржуваат на 

следните принципи: 

1. Владеење на правото - јавните овластувања и 

должности да ги вршат во согласност со Уставот, зако-

ните, други прописи донесени врз основа на закон и 

меѓународните договори ратификувани согласно Уста-

вот на Република Северна Македонија; 

2. Непристрасност - во својата работа да се грижат 

за еднаква, непристрасна и објективна примена на 

Уставот и законите кон сите; 

3. Јавен интерес и општо добро - да работат исклу-

чиво и посветено на јавниот интерес и општото добро 

на Република Северна Македонија и нејзините граѓани; 

4. Отчетност и транспарентност - овозможување 

надзор и пристап до податоци и информации од јавен 

карактер согласно закон; редовно да даваат отчет за 

својата работа и однесување пред јавноста, Владата и 

Собранието на Република Северна Македонија (во на-

тамошниот текст: Собранието); навремено, целосно и 
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самоиницијативно јавно да даваат информации и пода-

тоци од својата работа на јасен и разбирлив начин, во 

писмена и електронска форма, на веб страницата на 

институцијата со која раководат или во чие раководење 

учествуваат и да не ускратуваат информации и подато-

ци од јавноста, освен ако не е забрането со закон; пре-

земање мерки за информирање на јавноста за доказите 

врз кои се засноваат причините, начинот и целите за 

донесените одлуки, спроведените политики и начинот 

на кои институциите им овозможуваат услуги на граѓа-

ните; 

5. Ефикасност, економичност и ефективност - раци-

онално и навремено ги спроведуваат своите функции, 

должности и овластувања и разумно ги користат 

државните ресурси заради постигнување на целта на 

функцијата односно должноста која ја вршат и од нив-

ното користење, корисниците имаат мерливи резултати 

и одржлива корист во однос на вложените средства и 

труд; 

6. Правичност, партиципативност и вклученост - 

имаат еднаков пристап кон сите поединци и групи во 

општеството, без оглед на нивната родова, етничка, 

расна, верска и партиска припадност, социо-економски 

статус или сексуална ориентација и ги применуваат си-

те легитимни форми на учество и ги вклучуваат сите 

засегнати страни во процесот на развивање, спроведу-

вање и оценување на јавните политики; 

7. Респонзивност - одговараат неселективно, навре-

мено и аргументирано на прашања и коментари на јав-

носта и засегнатите страни; 

8. Ориентираност кон консезуалност - при развива-

њето на владините политики се посветени кон усогла-

сување на различните интереси во општеството заради 

постигнување широк консензус за одлуки кои ќе бидат 

од интерес за сите граѓани и целокупното општество и 

придонесуваат за одржливост на решенијата за влади-

ните политики; 

9. Лична одговорност за работата на институцијата 

– лично се одговорни за институциите со кои раково-

дат, соодветната примена на нивното овластување и 

должност, за своите одлуки и постапки во текот на 

мандатот, како и спроведувањето на овој кодекс. 

 

IV ДЕЛ 

ОДГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ВЛАДАТА И 

НА ЗАМЕНИЦИТЕ НА МИНИСТРИТЕ 

 

Член 4 

Претседателот на Владата, неговите заменици, ми-

нистрите (во натамошниот текст: членовите на Вла-

дата) и замениците на министрите се лојални на Влада-

та и на претседателот на Владата на чиј предлог се 

именувани и се однесуваат и изразуваат на начин кој 

доликува на функцијата која ја вршат.  

Членовите на Владата и замениците на министрите 

имаат колективна и лична одговорност. 

Членовите на Владата и замениците на министрите 

се колективно одговорни за:   

- донесување на владините одлуки и за спроведува-

ње на владините политики и работат заедно со другите 

членови на Владата со цел да постигнат кохерентност и 

усогласеност при одлучувањето за нивното донесу-

вање, 

- слободно и отворено ги изразуваат своите ставови 

во врска со предложените политики, но по донесување-

то на владините одлуки и политики, солидарно ги под-

држуваат истите, 

- во своите изјави и коментари, не ги доведуваат во 

прашање одлуките, политиките, угледот и досто-

инството на Владата. 

Членовите на Владата и замениците на министрите 

се лично одговорни за извршувањето на своите долж-

ности и надлежности во рамките на нивниот ресор, од-

носно министерство, институциите над кои вршат над-

зор, како и за своето однесување во согласност со 

Уставот, законите и овој кодекс, и тоа пред претседате-

лот на Владата и пред Собранието. 

Членовите на Владата и замениците на министрите 

се присутни на седниците во Собранието при разгледу-

вање на закони и други акти и материјали од нивна 

надлежност и на седниците за поставување на прате-

нички прашања и да одговараат на прашањата во врска 

со остварувањето на нивните надлежности, вклучувај-

ќи и на прашања за начинот и целта за која се трошат 

средствата од Буџетот на Република Северна Македо-

нија. 

 

V ДЕЛ 

ОДБЕГНУВАЊЕ НА СУДИР НА ЈАВНИОТ  

И ПРИВАТНИTE ИНТЕРЕСИ 

 

Член 5 

Носителите на извршни функции, во извршувањето 

на нивните овластувања и должности, при извршува-

њето на должностите, избегнуваат било каков судир 

помеѓу јавниот и приватниот интерес, како и било ка-

ков сомнеж за постоење на судир на интереси. Во свое-

то постапување и однесување тие се водат од јавниот 

интерес во согласност со Уставот, законите и начелата 

на еднаквост, ефикасност, самостојност, јавност, неп-

ристрасност, чесност и професионалност и ќе постапу-

ваат совесно, стручно, без дискриминација или повлас-

тување на кој било и без никаков приватен интерес.  

Носителите на извршни функции, во извршувањето 

на овластувањата и должностите особено водат сметка 

за почитување на Законот за спречување на корупција-

та и судирот на интереси и Законот за заштита на ука-

жувачите и обезбедуваат механизми за нивното почи-

тување од страна на сите вработени во институцијата 

со која раководат. 
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Носителите на извршни функции, функцијата ја из-

вршуваат како основна и единствена должност, однос-

но не смеат да вршат друга дејност која може да влијае 

врз непристрасно вршење на нивните овластувања и 

должности и доследно да се придржуваат на одредбите 

од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 

интересите за: 

- забрана за вршење на други дејности, 

- ограничувања за вршење на дејност за време на 

вршење на функцијата, 

- ограничување на вршење надзор, 

- ограничување за вршење дејност по престанокот 

на функцијата, 

- забрана за членство во управни и надзорни ор-

гани, 

- забрана за злоупотреба на службени податоци, 

- ограничувања во соработката со правни лица, 

- забрана за користење на заеми и други видови 

поддршка од државата, 

- располагање со државен имот, 

- економично користење на државни средства, 

- забрана за стекнување акционерски права, 

- забрана на влијание за вработување блиски родни-

ни и 

- забрана за влијание врз постапките за јавни на-

бавки. 

Носителите на извршни функции постојано се дос-

тапни и ангажирани за целите на работата и надвор од 

работното време поради што, може да ги користат 

електронските уреди, телефонските или интернет 

врските кои им се доделени за службени цели. 

 

VI ДЕЛ 

ОДДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОД ПАРТИСКИТЕ 

ИНТЕРЕСИ–УЧЕСТВО ВО ПАРТИСКИ АКТИВНОСТИ  

ЗА ВРЕМЕ НА МАНДАТОТ 

 

Член 6 

Носителите на извршни функции, при учеството во 

партиски активности како членови и носители на фун-

кции во политички партии, кандидирање или застапу-

вање на партии и кандидати за локални, парламентарни 

или претседателски избори, не смеат да ја загрозат про-

фесионалноста и достапноста на вршење на функцијата 

односно должноста и секогаш приоритет ќе има јавна-

та функција, односно должност. 

Носителите на извршни функции, надвор од работ-

ното време на институцијата со која раководат, можат 

да учествуваат во партиски активности како членови 

на политички партии, да бидат кандидати или да заста-

пуваат партии и кандидати за локални, парламентарни 

и претседателски избори, но не смеат да ја загрозат 

нивната професионалност и достапноста на функци-

јата, односно должноста која ја извршуваат, а притоа 

секогаш приоритет ќе има функцијата, односно долж-

носта која ја извршуваат.  

Учество на носителите на извршни функции во пар-

тиски активности исклучува вршење на функции како 

што е генерален, организациски секретар на партија 

или раководител на изборна кампања на национално, 

локално или на ниво на изборна единица. 

Носителите на извршни функции кои имаат намера 

да учествуваат во избори ќе го известат претседателот 

на Владата на Република Северна Македонија за оваа 

своја намера.  

 

VII ДЕЛ 

ОДНОСИ СО ЛОБИСТИ 

 

Член 7 

Носителите на извршни функции, при контактите 

со лобисти и лоби организации доследно го почитуваат 

Законот за лобирање. 

Носителите на извршни функции, при контактите 

со лобисти и лоби организации кога се цел на лоби-

рање: 

- внимаваат да не се стават во состојба на судир на 

интереси, 

- ги имаат предвид целите на лобирањето кое го 

врши лобистот, односно лоби организацијата која го 

контактира, 

- во ситуација на судир на интереси при лобирање 

го прекинуваат контактот и одбиваат било каков пона-

тамошен контакт со лобистот односно лоби организа-

цијата и претставник на лоби организацијата, 

- изготвуваат записник, кој содржи информација за 

предметот на дискусија и идентитетот на лицата кои 

биле присутни, 

- објавуваат копија од записникот на веб страната 

на институцијата со која раководат, 

- објавуваат информации за средби со лобисти и ин-

формации за остварен контакт со трети страни, однос-

но други засегнати страни. 

 

VIII ДЕЛ 

ОДНОС КОН ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 

Член 8 

Носителите на извршни функции ја почитуваат 

професионалноста и непристрасноста на вработените 

во јавниот сектор, при што под ниту еден услов нема 

да ги доведат во ситуација на однесување спротивно на 

одредбите на Законот за вработени во јавниот сектор, 

Законот за административни службеници, другите за-

кони, колективните договори, Кодексот за администра-

тивните службеници и на кодексите на институциите 

во кои работат. 

Носителите на извршни функции со своето однесу-

вање кон вработените во институцијата со која раково-

дат, односно во чие раководење учествуваат, се одне-
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суваат со должно почитување на нивната личност и не-

ма да влијаат врз нив на начин кој е спротивен на зако-

нот.  

Носителите на извршни функции, при вработува-

њето, унапредувањето и престанокот на вработувањето 

во институцијата со која раководат, се раководат од 

критериумите на стручност и компетентност и примена 

на начелото на соодветна и правична застапеност на 

припадниците на заедниците и професионалните спо-

собности на кандидатите и на вработените во институ-

цијата со која раководат и водат грижа за родовата пер-

спектива. 

Носителите на извршни функции ги имаат предвид 

аргументите и стручните совети на вработените при из-

готвувањето и донесувањето на одлуките и спроведу-

вањето на владините политики. 

Носителите на извршни функции нема да вршат 

влијание врз вработените во јавниот сектор да се зачле-

нат во било какво здружение, организација или пар-

тија, ниту пак ќе ги уценуваат со напредок во кариера-

та и не може да бараат, ниту да очекуваат присуство 

или учество на вработен во активности на политичка 

партија. 

 

IX ДЕЛ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОЛИТИКИ 

 

Член 9 

Носителите на извршни функции не можат да нас-

тапуваат само од свое лично име, а дадените изјави, 

гостувања, интервјуа, објави на социјалните мрежи 

треба да бидат конзистентни со владината политика и 

утврдената програма за работа на Владата и не можат 

да содржат владини одлуки и ставови кои не се јавно 

објавени.  

Доколку од носителите на извршни функции се по-

бараат коментари и изјави за работи од надлежност на 

друг орган и за коj одговорност има друг носител на 

извршна функција, тие се консултираат со носителот 

на извршната функција во чија надлежност е праша-

њето.  

Носителите на извршни функции пред да дадат из-

јава која се однесува на стратешките цели на Владата, 

се консултираат со претседателот на Владата. 

Носителите на извршни функции се непристрасни и 

неутрални кон сите учесници во медиумската сфера и 

ја почитуваат неприкосновената слобода на медиу-

мите.  

Официјалните профили на социјалните медиуми на 

институциите се примарен извор за комуникација на 

владините политики, програми, најави и иницијативи, 

истите можат да бидат преземени од страна на офици-

јалните профили на социјалните медиуми на носители-

те на извршни функции. Официјалните профили не 

содржат партиски симболи или обележја. 

Носителите на извршни функции ги одделуваат 

своите дигитални идентитети како избрани и именува-

ни функционери од личните или партиски профили, за-

ради избегнување опасност од несоодветно користење 

и подривање на довербата на граѓаните, а содржината 

на објавите на официјалните профили на социјалните 

медиуми ќе се однесува единствено на присуство на 

настани и изјави дадени во официјално својство на но-

сител на извршна функција. 

Носителите на извршни функции не може да упот-

ребуваат државни ресурси, симболи и обележја на Вла-

дата на своите приватни или партиски профили.  

 

X ДЕЛ 

ПРИМАЊЕ НА ПОДАРОЦИ 

 

Член 10 

Носителите на извршни функции при вршењето на 

функциите и должностите не можат да примаат пода-

роци, освен во случаите, во износ и на начин утврдени 

со Законот за користење и располагање со стварите во 

државна сопственост и со стварите во општинска соп-

ственост и Законот за спречување на корупцијата и су-

дирот на интереси. 

Носителите на извршни функции не смеат да ба-

раат, примаат односно да дозволат друго лице во нивно 

име или нивна корист да дава или прима подарок, ус-

луга или било каква друга вредност, помош или друга 

корист во врска со вршењето на функцијата, односно 

должноста, а која би можела да има влијание или на 

било кој начин да го компромитира нивното расудува-

ње или да ги стави во несоодветна подреденост и об-

врска. 

Носителите на извршни функции не смеат да при-

фаќаат ордени, декорации, награди или почести од 

странски држави за време на извршувањето на својата 

функција односно при извршувањето на нивната долж-

ност, а во случај на вакви почести, тие се консултираат 

со Министерството за надворешни работи во врска со 

примањето на почестите за секој поединечен случај. 

 

XI ДЕЛ 

КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ – ИН-

ТЕГРИТЕТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ,  

НАДОМЕСТОЦИТЕ 

 

Член 11 

Носителите на извршни функции обезбедуваат мак-

симално ефективно и економично управување и корис-

тење на материјалните средства, опремата и другите 

предмети што им се доверени и го спречуваат нивното 

незаконито располагање, се грижат за преземање на со-

одветни мерки за осигурување на безбедноста на дове-

рените предмети, како и за отстранување на можности-

те за предизвикување на материјална штета во органот 

со кој раководат. 



26 август 2019  Бр. 176 - Стр. 11 

 
 

Носителите на извршни функции, владините и дру-

гите државни простории, инвентарот, финансиските и 

техничките средства што им се ставени на располагање 

во врска со вршењето на функцијата,  ги користат со-

весно и одговорно и исклучиво за вршење на функци-

јата. 

Носителите на извршни функции на секои шест ме-

сеци до министерот без ресор задолжен за комуника-

ции, отчетност и транспарентност, доставуваат извеш-

таи за службените трошоци направени при извршува-

њето на нивните јавни овластувања и должности, освен 

во ситуации кога јавното објавување на овие информа-

ции може да претставува безбедносен ризик. За полес-

но следење и отчетност пред граѓаните, сите извештаи 

се јавно достапни преку софтверско решение за прика-

жување и визуелизација на службените трошоци на 

официјалната веб страница на Владата. 

 

XII ДЕЛ 

ПАТУВАЊА 

 

Член 12 

Носителите на извршни функции при патувањата 

организирани за приватни или партиски цели не смеат 

да се покриваат со државни средства, ниту пак да се 

користат привилегиите кои произлегуваат од овласту-

вањата и должностите (дипломатска патна исправа, 

обезбедување и службен возач/возило) за приватни или 

партиски цели, освен кога истиот не подлежи на специ-

јални мерки на безбедност.  

Носителите на извршни функции при службени па-

тувања за професионални обврски во странство се во-

дат од начелото на ефикасност и економичност и обез-

бедуваат економски најприфатливи аранжмани. 

Носителите на извршни функции се лично одговор-

ни за големината и составот на официјалните делега-

ции за патување во странство и истите треба да бидат 

што е можно помали, обезбедувајќи ги притоа потреб-

ните предуслови за соодветно исполнување на целите 

на патувањето.  

Во околности кога носителот на извршна функција 

на своето службено патување во странство е придру-

жуван од својот брачен другар или партнер/ка, тој/таа 

патува исклучиво на приватен трошок. Ова не го вклу-

чува брачниот другар или партнер/ка на претседателот 

на Владата кога патува како дел од официјална делега-

ција. 

Носителите на јавни функции не може да прифаќа-

ат патување и сместување кои не се платени од сред-

ства за таа намена, освен кога тоа е од дипломатски 

или протоколарен карактер. 

XIII ДЕЛ 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ И ОДГОВОРНОСТ 

ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД КОДЕКСОТ 

 

Член 13 

Носители на извршни функции ќе потпишат писме-

на изјава со која потврдуваат дека ќе се придржуваат 

до овој кодекс при извршувањето на нивните овласту-

вања односно должности. 

Претседателот на Владата го назначува министерот 

без ресор задолжен за комуникации, отчетност и тран-

спарентност одговорен за воспоставување и следење на 

придржувањето на овој кодекс од страна на носителите 

на извршните функции. 

На барање на претседателот на Владата, неговите 

заменици, министрите, замениците на министрите и 

другите именувани функционери од Владата, по соп-

ствена иницијатива или по допрен глас, министерот без 

ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспа-

рентност ќе ги советува за било какво етичко прашање 

поврзано со овој кодекс и ќе даде генерални препораки 

за понатамошно постапување. Сите носители на из-

вршни функции кои подлежат на одредбите на овој ко-

декс, соработуваат со министерот без ресор задолжен 

за комуникации, отчетност и транспарентност и му ги 

прават достапни сите релевантни информации кои тој 

ќе ги побара, освен оние кои имаат карактер на класи-

фицирани информации. 

Носители на извршни функции навремено го ин-

формираат претседателот на Владата и министерот без 

ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспа-

рентност во случај на постоење сомнеж кој се однесува 

на примената на овој кодекс при извршување на фун-

кцијата односно должноста.  

Во случај на непочитување на одредбите од овој ко-

декс, врз основа на мислењето на министерот без ресор 

задолжен за комуникации, отчетност и транспарен-

тност, претседателот на Владата може да одлучи да 

примени некоја од следниве мерки: 

- изразување на несогласување односно официјална 

критика за однесувањето на лицето кое не го почитува-

ло овој кодекс при што истата може и јавно да се об-

јави, 

- политичка одговорност, односно барање за подне-

сување на оставка на носителот на извршна функција 

и/или 

- покренување на иницијатива за информирање на 

надлежни институции, најдоцна во рок од шест месеци 

од денот на дознавањето за непочитувањето на овој ко-

декс, закон, особено Законот за спречување на коруп-

ција и судир на интереси, Законот за заштита на укажу-

вачи и Законот за лобирање. 
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XIV ДЕЛ 

ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА КОДЕКСОТ  

НА СОВЕТНИЦИТЕ 

 

Член 14 

Овој кодекс соодветно ќе се применува и на совет-

ниците кои ги именува претседателот на Владата на Ре-

публика Северна Македонија и на посебните советни-

ци ангажирани од министрите кои при потпишување 

на договорот за нивно ангажирање ја потпишале Изја-

вата за прифаќање на овој кодекс. 

 

XV ДЕЛ 

ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 15 

Со денот на објавувањето на овој кодекс, престану-

ва да се применува Етичкиот кодекс на членовите на 

Владата на Република Македонија и носителите на јав-

ни функции именувани од Владата на Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 60/10). 

 

Член 16 

Овој кодекс се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5568/1   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

2725. 

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 и 5 од Зако-

нот за гранична контрола („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 171/1041/14, 148/15, 55/16 и 

64/18), Министерството за внатрешни работи на Репуб-

лика Северна Македонија во согласност со Министер-

ството за финансии – Царинска управа на Република 

Северна Македонија и утврдена согласност на Минис-

терството за внатрешни работи на Република Србија, 

како надлежен орган на соседната држава донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН 

ПРЕМИН 

 

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин 

„Огут“, со цел олеснување на преминувањето на 

државната граница за државјаните на Република Север-

на Македонија и државјаните на Република Србија кои 

имаат основана причина за преминување на државната 

граница и престој во пограничната зона на ден 

19.8.2019 година на подрачјето на Општините Крива 

Паланка, Република Северна Македонија и Општина 

Трговиште на место викано Козли Дол, Република 

Србија, а во врска со одржување на меѓународниот 

пограничен собир „ПРЕОБРАЖЕНИЕ-2019“. 

 

II.МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот гра-

ничен премин  

Привремениот граничен премин е лоциран во село 

Огут во близина на ГК 12 Република Северна Македонија. 

 

III.  ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ  на привремениот гра-

ничен премин 

Привремениот граничен премин се определува да 

работи на ден 19.8.2019 година со работно време од 

07,00 до 20,00 часот. 

 

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот гра-

ничен премин 

Државјаните на двете држави кои во наведените де-

нови имаат намера да ја преминат државната граница 

преку овој привремен граничен премин со себе можат 

да носат само предмети наменети исклучиво за лична 

употреба. 

Привремениот граничен премин не може да се ко-

ристи за транспорт, односно пренесување на стоки пре-

ку државната граница кои подлежат на плаќање ца-

рина, данок или други давачки. 
 
V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНА-

ТА ГРАНИЦА 

Преминувањето на државната граница на привреме-

ниот граничен премин се врши непосредно од страна 

на физичко лице пешки или со користење на патнички 

автомобил, мопед или велосипед.  

 

VI.  УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВ-

НАТА ГРАНИЦА  

За преминување на државната граница преку прив-

ремениот граничен премин, потребно е физичкото лице 

да ги исполнува следните услови: 

- да е државјанин на Република Северна Македо-

нија, односно Република Србија. 

- на ден 19.8.2019 година да има основана причина 

за преминување на државната граница и престој во 

пограничната зона.  

- да поседува валиден патен документ (лична карта 

или пасош) издаден согласно националното законодав-

ство од надлежен државен орган на Република Северна 

Македонија, односно Република Србија, со кој може да 

се утврди идентитетот на лицето.  
 
VII. ТРОШОЦИ 

Трошоците согласно член 35 став 4 од Законот за 

гранична контрола за определување и работење на 

привремениот граничен премин се на  товар на Минис-

терството за внатрешни работи на Република Северна  

Македонија. 
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VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на 

неговото потпишување, и истото ќе биде објавено во 

„Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

 

 

Министерство за финансии 

Министерство за 

внатрешни работи 

Царинска управа,  

Директор, 

Министер за внатрешни 

работи, 

  

м-р Ѓоко Танасоски, с.р. Оливер Спасовски, с.р. 

  

Бр. 02-061409/19-0002 Бр. 1311-62678/1 

14 август 2019 година 14 август 2019 година 

Скопје Скопје 

__________ 

2726. 

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 и 5 од За-

конот за гранична контрола („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 171/1041/14, 148/15, 55/16 

и 64/18), Министерството за внатрешни работи на 

Република Северна Македонија во согласност со 

Министерството за финансии – Царинска управа на 

Република Северна Македонија и утврдена соглас-

ност на Министерството за внатрешни работи на Ре-

публика Србија, како надлежен орган на соседната 

држава донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН 

ПРЕМИН 

 

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин 

„Огут“, со цел олеснување на преминувањето на 

државната граница за државјаните на Република Север-

на Македонија и државјаните на Република Србија кои 

имаат основана причина за преминување на државната 

граница и престој во пограничната зона на ден 8.9.2019 

година на подрачјето на Општините Крива Паланка, 

Република Северна Македонија и Општина Трговиште, 

Република Србија, а во врска со одржување на меѓуна-

родната манифестација „ОГУТ-2019“. 

 

II.МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот гра-

ничен премин  

Привремениот граничен премин е лоциран во село 

Огут, Република Северна Македонија. 

 

III.  ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ  на привремениот гра-

ничен премин 

Привремениот граничен премин се определува да 

работи на ден 8.9.2019 година со работно време од 

07,00 до 20,00 часот. 

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот гра-

ничен премин 

Државјаните на двете држави кои во наведените де-

нови имаат намера да ја преминат државната граница 

преку овој привремен граничен премин со себе можат 

да носат само предмети наменети исклучиво за лична 

употреба. 

Привремениот граничен премин не може да се ко-

ристи за транспорт, односно пренесување на стоки пре-

ку државната граница кои подлежат на плаќање ца-

рина, данок или други давачки. 

 

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНА-

ТА ГРАНИЦА 

 

Преминувањето на државната граница на привреме-

ниот граничен премин се врши непосредно од страна 

на физичко лице пешки или со користење на патнички 

автомобил, мопед или велосипед.  

 

VI.  УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВ-

НАТА ГРАНИЦА  

За преминување на државната граница преку прив-

ремениот граничен премин, потребно е физичкото лице 

да ги исполнува следните услови: 

- да е државјанин на Република Северна Македо-

нија, односно Република Србија. 

- на ден 8.9.2019 година да има основана причина за 

преминување на државната граница и престој во погра-

ничната зона.  

- да поседува валиден патен документ (лична карта 

или пасош) издаден согласно националното законодав-

ство од надлежен државен орган на Република Северна 

Македонија, односно Република Србија, со кој може да 

се утврди идентитетот на лицето. 

 

VII. ТРОШОЦИ 

Трошоците согласно член 35 став 4 од Законот за 

гранична контрола за определување и работење на 

привремениот граничен премин се на  товар на Минис-

терството за внатрешни работи на Република Северна  

Македонија. 

VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на него-

вото потпишување, и истото ќе биде објавено во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

    

 

Министерство за финансии 

Министерство за 

внатрешни работи 

Царинска управа,  

Директор, 

Министер за внатрешни 

работи, 

м-р Ѓоко Танасоски, с.р. Оливер Спасовски, с.р. 

Бр. 02-061409/19-0003 Бр. 1311-62679/1 

14 август 2019 година 14 август 2019 година 

Скопје Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2727. 

Врз основа на член 46 став (1) од Законот за квали-

тетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 67/04, 92/07,35/10,47/11, 

59/12, 163/13, 10/15 и 146/15), министерот за животна 

средина и просторно планирање донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА, НАЧИНИТЕ, 

ПОСТАПКИТЕ, МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА 

МЕРЕЊЕ НА ЕМИСИИТЕ ОД СТАЦИОНАРНИТЕ  

ИЗВОРИ (
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за методологијата, начините, по-

стапките, методите и средствата за мерење на емисиите 

од стационарните извори (*) (“Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.11/12) во членот 3  точката 1) 

се менува и гласи: 

„Задолжителни мерења се мерењата кои се вршат 

согласно Законот за квалитетот на амбиентниот воздух 

или согласно мерењата утврдени во интегрираните 

еколошки дозволи кои се издаваат согласно прописите 

за животна средина. Задолжителните мерења можат да 

бидат континуирани и периодични.“. 

Во точката 2) зборовите: „автоматски систем“ се за-

менуваат со зборовите:  „автоматски мерен систем “. 

Во точката 3) точката се брише и се додаваат зборо-

вите: “согласно стандардот МКС EN 15259 точка 7.2.3.  

според која периодичните мерења се земаат најмалку 

во три примероци“. 

Точката 4) се менува и гласи: 

“Рачно-мануелно мерење на емисиите подразбира 

земање на примерок од отпадни гасови со одреден во-

лумен во одредено време кое минимално изнесува 30 

минути со дополнителна екстрактивна анализа на от-

падните гасови.“. 

Точката 7) се менува и гласи:  

„Време на ефективна работа на стационарниот из-

вор е времето на работа на стационарниот извор со ис-

клучок на времето на започнување на работата и ис-

клучување од  работа на стационарниот извор.“. 

Точката 8) се менува и гласи:  

“Калибрирање е збир на постапки со кои во одреде-

ни услови се воспоставува однос помеѓу вредноста која 

ја покажува мерниот инструмент или вредноста на не-

кој мерен параметар или некој референтен параметар 

(вредност) и соодветната вредност добиена со еталонот 

и се изведува во согласност со пропишаните мерни по-
                            
 Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското 
законодавство. 

стапки при што периодот во кој се врши калибрацијата 

не е подолг од една година согласно стандардот MKC 

CEN/TS 15675 точка 5.6.2.2.“. 

 

Член 2 

Во членот 4 ставот (1) се менува и гласи: 

„Правните и физичките лица сопственици односно 

корисници на инсталации (во понатамошниот текст: 

Операторот на инсталацијата) која е извор на емисии 

на загадувачки супстанци во амбиентниот воздух, тре-

ба да обезбедат редовен мониторинг и мерење на еми-

сиите во воздухот во согласност со овој правилник,  

прописите за воздух и прописите за животна средина.“. 

Во ставот (2) точка 1 алинеја 1 зборовите: „автомат-

ски мерни инструменти“ се заменуваат со зборовите: 

„автоматски мерен систем “. 

Точката 3 се менува и гласи: 

„Операторот на инсталацијата, мерењата може да 

ги врши преку сопствени акредитирани лаборатории 

или преку акредитирани лаборатории на научни и 

стручни организации или други правни лица, коишто 

се акредитирани за вршење на мерење на емисии во 

воздухот од стационарни извори согласно стандардот 

МКС EN/ISO IEC 17025 и техничката спецификација 

МКТС CEN/TS 15675, како и се акредитирани за соод-

ветниот метод на мерење за определена загадувачка 

супстанца (во понатамошниот текст: вршители на ме-

рења).“. 

 

Член 3 

Во членот 5  алинеја 3 зборовите: „системи за авто-

матско мерење“ се заменуваат со зборовите: „автомат-

ски мерен систем“. 

 

Член 4 

Во членот 7   став (2) по броевите „ 15259“ се дода-

ваат зборовите:  „ и техничката спецификација  МКТC 

CEN/ TS 15675“. 

 

Член 5 

Во членот 8  став (1)  зборовите: „ системи за авто-

матско мерење“ се заменуваат со зборовите: „автомат-

ски мерeн  систем “. 

Во ставовите (2) и (3) зборовите: „автоматскиот 

систем за мерење“ се заменуваат со зборовите: „авто-

матскиот мерен систем“. 

 

Член 6 

Во членот 9  став (1)  зборовите: „автоматски сис-

тем за мерење“ се заменуваат со зборовите: „автомат-

ски мерен систем“. 

Во  ставот (2)  зборовите: „автоматскиот систем за 

мерење“ се заменуваат со зборовите: „автоматскиот 

мерен систем“. 
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Во ставот (3) зборовите: „вклучително се врши и 

проверката“  се заменуваат со зборовите: „што вклучу-

ва и проверка“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„Операторот на инсталацијата се грижи за контро-

лата на квалитетот на мерењето за време на работењето 

на автоматскиот мерен систем согласно стандардот од 

став (2) на овој член.“. 

 

Член 7 

Членот 10 се менува и гласи: 

“(1) При континуираните мерења вршени со авто-

матски мерен систем се мерат релевантните оператив-

ни параметри како содржината на кислород, темпера-

турата, притисокот и содржината на водената пареа, 

како и концентрациите на загадувачките супстанци. 

Континуирано мерење со автоматски мерен систем на 

содржината на водената пареа во отпадните  гасови не 

е потребно, доколку примерокот од отпадниот гас  се 

суши пред да се анализираат емисиите. 

(2) Автоматските мерни системи се предмет на кон-

трола преку паралелни мерења со референтни методи 

најмалку еднаш годишно.“. 

 

Член 8 

Членот 12 се менува и гласи : 

„За оценување на резултатите добиени од автомат-

ските мерни системи со цел обезбедување и контрола 

на квалитетот на податоци во општ случај (во техно-

лошки процеси), во една календарска година се земаат 

предвид: 

- сите 24 часовни средни вредности помали од 

вредноста на граничните вредности на емисија (во по-

натамошниот текст : ГВЕ); 

- 97% од получасовните средни вредности помали 

од  ГВЕ зголемени за 20% и 

- ниту една од сите получасовни вредности која е за 

два пати поголема од ГВЕ .“. 

 

Член 9 

Во членот 14 точка 1 зборот „континуирано“ се за-

менува со  зборовите „со автоматски мерен систем“. 

Во точката 2 зборовите „континуирани мерења“ се 

заменуваат со зборовите „мерења со автоматски мерен 

систем“.  

Член 10 

Во членот 15 ставот (1) се менува и гласи: 

„Стационарните извори на емисија со согорувачки 

капацитети или само согорувачки инсталации кои вр-

шат мерења со автоматски мерни системи на стацио-

нарните извори на емисија треба да ги бележат и чува-

ат следните валидирани вредности: 

- часовни вредности; 

- дневни вредности и 

- месечни вредности.“. 

Во ставот (2) зборовите „автоматскиот систем“ се 

заменуваат со зборовите „автоматскиот мерен систем“. 

 

Член 11 

Во членот 16 воведната реченица   се менува и гласи: 

„Согорувачки инсталации кои вршат мерења со ав-

томатски мерен систем, треба да го одредат интервалот 

на сигурност на вредностите од мерењата и тоа:“.  

Точката 2) се менува и гласи: 

„Вредностите на интервалите на сигурност од 95% 

на еден измерен резултат не треба да ги надминат след-

ните проценти на ГВЕ: 

- јаглерод моноксид повеќе од 10% од ГВЕ; 

- сулфур диоксид повеќе од 20% од ГВЕ; 

- азотни оксиди повеќе од 20% од ГВЕ и 

- прашина повеќе од 30 % од ГВЕ. “. 

Точката 3) се менува и гласи: 

„Валидираните едночасовни и дневни просечни 

вредности се утврдуваат од измерените валидирани ед-

ночасовни просечни вредности откако ќе се одземе 

вредноста на интервалот на сигурност наведен во точка 

2) од овој став. Се поништува секој ден во кој повеќе 

од три едночасовни просечни вредности се невалидни 

поради дефект или одржување на автоматскиот мерен 

систем. Доколку повеќе од десет дена во текот на годи-

ната се поништени поради такви ситуации,  Операто-

рот на инсталацијата треба да преземе соодветни мерки 

за да ја подобри сигурноста на автоматскиот мерен 

систем.“. 

 

Член 12 

Членот 23 се менува и гласи: 

„(1) Вршителите на мерења ги следат и применува-

ат најновите верзии на стандардите наведени во При-

логот на овој правилник. 

(2) Доколку вршителите на мерење применуваат 

метода која не е референтна и која не е пропишана во 

Прилогот на овој правилник, за добиените резултати 

потребно е да докажат дека  се еквивалентни на рефе-

рентниот метод, а  добиените резултати со таквиот ме-

тод да бидат корегирани со релевантен фактор за да се 

добијат резултати еквивалентни на оние што би се до-

биле со користење на референтниот метод .“.   

  

Член 13 

Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр.13-4413/1 Министер за животна средина 

8 август 2019 година и просторно планирање, 

Скопје Насер Нуредини, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2728. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-
ривати и горива за транспорт („Службен весник на 
РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за 
акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 
и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019), Законот за 
данокот на додадена вредност („Службен весник на 
РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уред-
бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-
тување на надоместокот за задолжителни резерви на 
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати („Службен 
весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната коми-
сија за енергетика и водни услуги на Република Север-
на Македонија, на седницата одржана на 26.8.2019 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 66,50 

(денари/литар) 
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 68,50  

(денари/литар) 
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 61,00  

(денари/литар) 
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 51,00  

(денари/литар) 
- Мазут М-1 НС - 32,574 (денари/килограм). 
(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 
формираат цените на одделни нафтени деривати и го-
рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-
врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 
согласно овој член содржан е данокот на додадена 
вредност согласно Законот за данокот за додадена 
вредност. 

 
Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-
те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 
цени, кои изнесуваат: 

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 27,010 
(денари/литар) 

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 28,826  
(денари/литар) 

- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 29,438  
(денари/литар) 

- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 29,907  
(денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 25,515  (денари/килограм). 
 

Член 3 
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  и највисокиот на-
доместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 
денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазу-
тот М-1 НС. 

 
Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа Одлука, содржан е надоместокот за 
највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, 
Еуросупер БС-98 и Еуродизел БС (Д-Е V) во износ од 
4,60 денари/литар, односно за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во 
износ од 4,71 денари/литар, и вклучени транспортни 
трошоци од склад до бензински станици во износ од  
0,75  денари/литар за сите нафтени деривати, со исклу-
чок за мазутот М-1 НС. 

 
Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 
финансирање на активностите во областа на животната 
средина кои согласно Законот за животната средина го 
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 0,080 
(денари/литар) 

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 0,080 
(денари/литар) 

- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,030 
(денари/литар) 

- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,040 
(денари/литар) 

- Мазут М-1 НС -   0,050 (денари/килограм). 
 

Член 6 
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 0,890 
(денари/литар) 

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 0,890 
(денари/литар) 

- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,300 
(денари/литар) 

- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,300 
(денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм). 
 

Член 7 
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС -  95 - 21,826 
(денари/литар) 

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 21,705 
(денари/литар) 

- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 15,377 
(денари/литар) 
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- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 6,313 
(денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,100 (денари/килограм). 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 27.8.2019 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
   Бр. 02-2890/1  

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

 

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН 

ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА ОПСТВЕНОСТ  
- СКОПЈЕ 

2729. 
Врз основа на член 23 од Статутот на Акционерско-

то друштво за стопанисување со деловен простор во 
државна сопственост  – Скопје (Пречистен текст), член 
418 од Законот за трговските друштва  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.  28/04, 84/05, 25/07, 
87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 
61/16, 64/18 и 120/18), а согласно Одлуката за измену-
вање и дополнување на Статутот на Акционерското 
друштво за стопанисување со деловен простор во 
државна сопственост–Скопје бр.45-5404/1 од 13.8.2019 
година донесена од страна на Владата на Република 
Северна Македонија и овластувањето од Владата на 
Република Северна Македонија содржано во член 8 од 
Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на 
Акционерското друштво за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост –Скопје бр.45-5404/1 
од 13.8.2019 година, Одборот на директори на Акцио-
нерското друштво за стопанисување со деловен прос-
тор во државна сопственост-Скопје, на седницата од-
ржана на 20.8.2019година, донесе 

 
С Т А Т У Т 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ  (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Статут се врши усогласување на текстот на 
Статутот на Акционерското друштво за стопанисување 
со деловен простор во државна сопственост – Скопје 
бр.51-6246/6 од 5.4.2011година, бр.02-2235/8 од 
2.9.2013година и бр.02-1752/6 од 27.3.2015 година, сог-
ласно извршените изменувања и дополнувања на исти-
от со Одлуката за измена на Статутот на Акционерско-
то друштво за стопанисување со деловен простор во 
државна сопственост –Скопје бр.02-1964/4 од 
30.7.2013година донесена од Одборот на директори на 
Акционерското друштво, Одлуката за дополнување на 
Статутот на Акционерското друштво за стопанисување 
со деловен простор во државна сопственост –Скопје 
бр.02-688/2 од 16.2.2015година донесена од Одборот на 
директори на Акционерското друштво и Одлуката за 

изменување и дополнување на Статутот на Акционер-
ското друштво за стопанисување со деловен простор во 
државна сопственост –Скопје бр.02-2160/3 од 12.7.2019 
година донесена од Одборот на директори на Акцио-
нерското друштво. 

 
Предмет и основање 

 
Член 2 

Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето 
на друштвото; заштитниот знак, печатот и штембилот; 
предметот на работење на друштвото; износот на ос-
новната главнина; номиналната вредност на акциите, 
бројот на акциите, правата и ограничувањата на акцио-
нерите, обврските, ограничувањата и погодностите; 
предностите што за себе ги задржува основачот, поста-
пката за свикување и одржување на собранието; фир-
мата, седиштето, ЕМБС на основачот; видот, составот 
и начинот на избор на органот на управување и негова-
та надлежност; внатрешната организација; формата и 
начинот на објавувањата што ги врши Акционерското 
друштво за стопанисување со деловен простор во 
државна сопственост (во натамошниот текст: Друш-
твото); како и други прашања што се од значење за 
Друштвото. 

 
Член 3 

Друштвото се основа согласно Законот за тран-
сформација на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.105/09). 

Друштвото претставува правен следбеник на Јавно-
то претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија во поглед на имотот, 
средствата, вработените, правата и обврските поврзани 
со дејноста за стопанисување со деловен простор и ак-
циите на ЈПССДП на Република Македонија од Град-
скиот трговски центар АД Скопје, согласно членот 5 од  
Законот за трансформација на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 4 

Во име на основачот, Владата на Република Север-
на Македонија ги презема без јавен повик сите акции и 
потпишува изјава-симултано основање. 

 
Фирма и седиште 

 
Член 5 

Друштвото работи и учествува во правниот промет 
под фирма: Акционерско друштво за стопанисување со 
деловен простор во државна сoпственост – Скопје 

Скратен назив на фирмата е: АД за стопанисување 
со деловен простор во државна сопственост-Скопје 

Фирма на Друштвото на албански јазик е: 
SHOQËRIA AKSIONARE E MENAXHIMIT TË 
HAPËSIRAVE AFARISTE NË PRONËSI 
SHTETËRORE – SHKUP 

Скратен назив на фирмата на Друштвото на албан-
ски јазик е :SHA E MENAXHIMIT TË HAPËSIRAVE 
AFARISTE NË PRONËSI SHTETËRORE – SHKUP 

Во меѓународниот правен промет Друштвото ќе го 
употребува називот:  Joint stock company for 
management of commercial properties in state ownership 
of Republic of Macedonia – Skopje. 
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Член 6 
Седиштето на Друштвото е на улица „Стале Попов“ 

бр.9 мезанин локал бр.5 Скопје. 
 

Член 7 
 Друштвото има печат, штембил и заштитен знак. 
Формата на печатот, штембилот и заштитниот знак 

ќе се утврдат со посебен акт на Одборот на директори. 
 

Предмет на работење 
 

Член 8 
Предмет на работење на Друштвото се дејностите 

што се однесуваат на стопанисувањето со деловниот 
простор во државна сопственост, и тоа особено: 

Стопанисување со деловен простор во државна соп-
ственост; инвестиционо и тековно одржување на дело-
вен простор во државна сопственост; подобрување на 
условите за користење на деловните простории во 
државна сопственост; утврдување на висината на заку-
пот, односно склучување на договор за закуп; водење на 
единствена евиденција на деловниот простор во државна 
сопственост со кој стопанисува; продажба на деловен 
простор во државна сопственост и други работи.   

Во Централниот регистар на Република Северна 
Македонија се впишува Општата клаузула за бизнис, 
односно во рамките на своето работење во внатрешно-
трговскиот промет и во надворешно-трговскиот промет 
Друштвото ќе ги извршува сите дејности кои не се заб-
ранети со закон, освен оние за кои е потребна посебна 
согласност, дозвола или друг акт на државен или друг 
надлежен орган.  

Приоритетна дејност на Друштвото е: 
- 68.20 Издавање и управување со сопствен недви-

жен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг). 
 

II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
 

Износ на основната главнина 
 

Член 9 
Основната главнина на друштвото утврдена со про-

ценката од независен проценител изнесува 17.429.951 
евра, односно 1.072.098.856,8 денари, според средниот 
курс на Народната банка на Република Македонија об-
јавен на денот пред усвојувањето на Статутот. 

 
Акција 

 
Член 10 

Основната главнина на Друштвото е распоредена 
на 10.000 обични акции кои ги поседува акционерот – 
Република Македонија, со номинална вредност од 
1.743 евра за една акција односно 107.209,50 денари 
според средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија објавен на денот пред усвојувањето на 
Статутот. 

Сите права поврзани со акциите се уредуваат со од-
лука на собранието на Друштвото. 

 
III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 11 

Фирмата на основачот е: Влада на Република Се-
верна Македонија. 

Седиштето на основачот е во Скопје на ул.„Илин-
денска“ б.б. ЕМБС е 4064674. 

IV. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ 
 

Член 12 
Основачот не задржува посебни предности за себе. 
 

V. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 13 
Органи на Друштвото се: 
- Собрание и 
- Одбор на директори. 
 

VI. СОБРАНИЕ 
 

Член 14 
Правата и обврските на Собранието на Друштвото 

ги врши Владата на Република Северна Македонија. 
 

Член 15 
Собранието на Друштвото се свикува под услови и 

случаи определени со Законот за трговските друштва. 
Годишното собрание мора да се свика најдоцна три 

месеца по составувањето на годишната сметка, на фи-
нансиските извештаи и на годишниот извештај за рабо-
тата на Друштвото во претходната деловна година, а не 
подоцна од шест месеци од завршувањето на календар-
ската година или 14 месеци од одржувањето на послед-
ното годишно собрание. 

Собрание на Друштвото може да се свика и во вре-
мето меѓу две годишни собранија, во случаи предвиде-
ни со Законот за трговските друштва. 

 
Надлежности на собранието 

 
Член 16 

Собранието одлучува само за прашањата изречно 
определени со закон и со овој статут, а особено за:  

- донесување и измени на статутот на Друштвото; 
- одобрување на годишната сметка, на финансиски-

те извештаи и на годишниот извештај за работата на 
Друштвото во претходната деловна година и одлучува-
ње за распределбата на добивката; 

- избор и отповикување на членовите на Одборот на 
директори; 

- одобрување на работата и на водењето на работе-
њето со Друштвото на членовите на Одборот на дирек-
тори; 

- одобрување на менаџерскиот договор што се склу-
чува помеѓу Друштвото и член на Одборот на дирек-
тори; 

- промена на правата врзани за одделни родови и 
класи акции; 

- зголемување и намалување на основната главнина 
на Друштвото; 

- издавање акции и други хартии од вредност; 
- назначување овластен ревизор за ревизија на го-

дишната сметка и на финансиските извештаи; 
- преобразба на друштвото во друга форма на 

Друштво, како и за статусните промени на Друштвото; 
- одлучување за покривање на загубите на Друш-

твото и  
- престанување на Друштвото. 
 

VII. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО 
 

Член 17 
Управувањето со Друштвото е организирано спо-

ред едностепен систем, при што орган на управување 
на Друштвото е Одбор на директори. 



 Стр. 28 - Бр. 176                                                                                    26 август 2019 
 

Состав и начинот на избор на членови на Одборот 
на директори 

 
Член 18 

Одборот на директори е составен од 5 (пет) члена, 
од кои 1 (еден) извршен и 4 (четири) неизвршни чле-
нови, при што 1 (еден) од неизвршните членови е неза-
висен член. 

Членовите на Одборот на директори се избираат за 
време од 4 години со право на реизбор. 

Собранието ги избира членовите на Одборот на ди-
ректори со мнозинство гласови од вкупниот број гла-
сови.  

При изборот на членовите на Одборот на директори 
се назначува коj член се избира како независeн член на 
Одборот на директори. Независниот член на Одборот 
на директори се избира од редот на неизвршните чле-
нови на Одборот на директори. 

Од избраните членови Одборот на директори назна-
чува извршен член на Одборот на директори, со мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на Одборот 
на директори. 

Извршниот член на Одборот на директори го носи 
називот Генерален директор. 

Неизвршен член на Одборот на директори не може 
да биде избран во повеќе од пет Одбори на директори 
како неизвршен член, како ни во повеќе од пет надзор-
ни одбори на акционерски друштва со седиште во Ре-
публика Северна Македонија. 

Извршниот член на Одборот на директори не може 
да биде избран за извршен член, односно член на упра-
вен одбор во други акционерски друштва со седиште 
во Република Северна Македонија, но може да биде из-
бран за неизвршен член, како и за член на надзорен од-
бор најмногу во пет други акционерски друштва со се-
диште во Република Северна Македонија. 

   
Претседател на Одборот на директори 

 
Член 19 

Одборот на директори, од редот на своите неиз-
вршни членови, со мнозинство гласови од вкупниот 
број на членови на одборот на директори, избира прет-
седател на одборот. 

Одборот на директори може да го разреши претсе-
дателот во кое било време и да избере нов претседател.  

Претседателот на одборот на директори ги свикува 
и претседава со состаноците, одговорен е за водењето 
евиденција за состаноците и организирањето на други-
те начини (форми) на работа и одлучување на Одборот 
на директори. 

Ако претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Одборот на директори прет-
седава друг неизвршен член, со мнозинство гласови на 
присутните членови на Одборот на директори. 

 
Права и обврски на членовите на Одборот на  

директори 
 

Член 20 
Членовите на Одборот на директори, во согласност 

со нивната положба имаат исти права и обврски, без 
оглед на тоа како се распределени правата и обврските 
меѓу нив во органот. Работите ги вршат според овлас-
тувањата определени со закон и според работите што 
им се доверени со закон и со овој Статут. 

Одборот на директори на својот конститутивен сос-
танок донесува Деловник за работа. 

Член 21 
Правата и обврските на извршниот член на Одборот 

на директори, покрај правата и обврските определени 
со закон, може да се определат со Договор за уредува-
ње на односите меѓу Друштвото и извршниот член на 
Одборот на директори (Менаџерски договор). 

Договорот од став 1 од овој член со извршниот 
член, од името на Друштвото го склучуваат неиз-
вршните членови на Одборот на директори, а го потпи-
шува претседателот на Одборот на директори по прет-
ходно добиена согласност од Владата на Република Се-
верна Македонија, во својство на собрание на друш-
твото. 

 
Овластувања и надлежност на Одборот на  

директори 
 

Член 22 
Одборот на директори во рамките на овластувањата 

определени со законот и статутот и овластувањата што 
изречно му се дадени од Собранието, управува со 
Друштвото. Одборот на директори има најшироки ов-
ластувања во управувањето со Друштвото во рамките 
на предметот на работењето на Друштвото и во деј-
ствувањето во сите околности од името на Друштвото, 
со исклучок на овластувањата што изречно им се даде-
ни на неизвршните членови на Одборот на директори. 

  
Член 23 

Одборот на директори во рамките на својата над-
лежност, ги врши следните работи: 

- ја утврдува деловната политика; 
- донесува Програма за работа и развоен план на 

Друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годи-
шен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, 
Програма за инвестициони вложувања; 

- поднесува тримесечни извештаи кои содржат по-
казатели за финансиското работење на Друштвото до 
Собранието на Друштвото; 

- го усвојува елаборатот за попис на средствата, по-
барувањата, и обврските на Друштвото; 

- усвојува годишна сметка, годишни финансиски 
извештаи и годишен извештај за работењето на Друш-
твото по истекот на деловната година; 

- одлучува за расходување и оттуѓување на основни 
средства; 

- поднесува предлог за изменување и дополнување 
на Статутот; 

- одобрува склучување на договори од поголемо 
значење и со подолг период на траење кои не се опфа-
тени со планот за јавни набавки;  

- донесува одлука за употреба на посебната резерва 
заради покривање на загубата на Друштвото; 

- одлучува за вршење отпис на средствата, побару-
вањата и обврските; 

- одлучува за склучување на колективниот договор; 
- одлучува за внатрешната организација и система-

тизација на работните места; 
- одлучува за назначување на лица со посебни ов-

ластувања и одговорности (раководни лица кои го вр-
шат секојдневното водење на работењето на Друш-
твото); 

- ги донесува општите акти на Друштвото;  
- на барање на Собранието на Друштвото  подгот-

вува општи акти и одлуки, чие донесување е во негова 
надлежност; 

- одлучува за разрешување на работниците со по-
себни овластувања и одговорности (раководни лица); 
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- се грижи и презема потребни дејствија за испол-
нување на со Закон пропишаните обврски на Друш-
твото; 

- формира комисии од редот на членовите на Одбо-
рот на директори и од други лица; 

- одлучува за издавање под закуп на основните 
средства на Друштвото; 

- одлучува за барање од надлежен орган и институ-
ции; 

- одлучува само за службените патувања во стран-
ство кога во службената делегација патуваат повеќе од 
тројца вработени; 

- ги определува овластените потписници на Друш-
твото; 

- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со 
писмена одлука; 

- врши и други работи кои не се во надлежност на 
Собранието на Друштвото, 

- одлучува во втор степен по приговори на работни-
ци за правата, обврските и одговорностите на работни-
ците од работниот однос; 

- одлучува за технолошки, економски, организацио-
ни и слични промени и за отказ на договорот за врабо-
тување од деловни причини и  

- одлучува и за други работи кои со закон, овој ста-
тут, колективен договор и други акти се ставени во не-
гова надлежност. 

 
Овластување на извршниот член 

 
Член 24 

Генералниот директор го води работењето на 
Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши 
работите поврзани со раководењето, спроведувањето 
на одлуките на Одборот на директори и вршење на те-
ковните активности на Друштвото и да дејствува во си-
те околности во име на Друштвото, со исклучок на ов-
ластувањата што со закон изречно им се дадени на Од-
борот на директори. 

Генералниот директор го претставува и застапува 
Друштвото во односите со трети лица. 

Генералниот директор може да даде овластување на 
други лица за застапување на Друштвото на начин ут-
врден со закон. 

 
Член 25 

Во остварувањето на своите овластувања, Генерал-
ниот директор ќе ги извршува следниве активности: 

- предлага и спроведува деловна политика на друш-
твото; 

- предлага програми и планови на Друштвото и се 
грижи за нивно  спроведување; 

- му поднесува на одборот на директори најмалку 
еднаш во три месеци извештај  за работењето на Друш-
твото, а по истекот на деловната година и годишна 
сметка, годишни финансиски извештаи и годишен из-
вештај за работењето на Друштвото; 

- раководи со деловниот процес и активностите, 
непосредно и преку  раководните работници на Орга-
низационите единици; 

- ги извршува одлуките на Одборот на директори и 
на Собранието на Друштвото; 

- дава предлози за утврдување на внатрешната орга-
низација на Друштвото; 

- до одборот на директори доставува предлози по 
кои расправа и одлучува Собранието; 

- одлучува по однос на вработувањето, распореду-
вање и престанување на работниот однос во согласност 
со закон и другите прописи на Друштвото; 

- одлучува за правата и обврските од работен однос, 
прекршување на работната дисциплина, неисполнува-
ње на работните задачи и обврските на вработените за 
извршување на одредените задачи во согласност со за-
кон и другите прописи на Друштвото; 

- склучува договори со трети лица и 
- врши и други работи определени со закон, овој 

статут и другите акти на Друштвото. 
 

Овластување на неизвршните членови во вршење 
на надзор 

 
Член 26 

Неизвршните членови вршат надзор над работење-
то од страна на извршниот член. 

Неизвршните членови имаат право да вршат увид и 
да ги проверуваат книгите и документите на друш-
твото, како и имотот, особено благајната на друштвото 
и хартиите од вредност и стока.  

Неизвршните членови даваат одобрение на одлуки-
те на Генералниот директор во кои  предмет на одлучу-
вање е износ над 50.000 евра. 

Неизвршните членови за вршење одделни стручни 
работи од надзорот можат да задолжат кое било врабо-
тено лице во друштвото или друго стручно лице. 

 
Овластувања коишто не можат да се пренесат врз 

извршниот член 
 

Член 27 
Одборот на директори не може да ги пренесе соп-

ствените овластувања на извршниот член кога се одлу-
чува за: 

- затворање (престанување) или пренос на друштво 
или на негов дел што учествува со над 10% во прихо-
дот на Друштвото; 

- намалување или проширување на предметот на 
работење на Друштвото; 

- суштествени внатрешни организациони промени 
на Друштвото што се определуваат со акт на Друш-
твото; 

- воспоставување долгорочна соработка со други 
Друштва од суштествено значење за друштвото или 
нејзино прекинување; 

- основање и престанување на трговско друштво 
што учествува со над една десеттина во основната 
главнина на Друштвото и 

- основање и престанување на подружници на 
Друштвото.  

 
Свикување, учество, одлучување и евиденција на 

состаноци на Одборот на директори 
  

Член 28 
Одборот на директори работи и одлучува на соста-

ноци. 
На состанокот на Oдборот на директори се води за-

писник,во кој задолжително се внесуваат податоци за 
поединечното гласање на секој член на Одборот на ди-
ректори со образложение за причините за гласањето. 

Одборот на директори може да работи и да одлучу-
ва ако на состанокот се присутни најмалку половина од 
сите негови членови.  

Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од 
утврдениот кворум од ставот 3 од овој член. 

Гласот на претседателот на Одборот на директори, 
а во негово отсуство на претседавачот кој го заменува, 
е одлучувачки во случај на поделба на гласовите. 
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Член 29 
Одборот на директори одржува состанок ако тоа го 

налага извршувањето на работите во рамките на него-
вите надлежности. 

Секој член на Одборот на директори, со барање 
поднесено во писмена форма, може со наведување на 
причините и целта да бара од Претседателот на Одбо-
рот на директори да свика состанок на Одборот на ди-
ректори. 

Ако членот кој барал свикување на состанок добие 
поддршка од најмалку една третина од членовите на 
Одборот на директори за свикување состанок, Претсе-
дателот на Одборот на директори мора да свика соста-
нок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено бара-
њето. 

Свикувањето на состанокот се врши со известување 
до сите членови на Одборот на директори, во коешто 
се наведуваат причините, времето и местото на одржу-
вањето на состанокот. 

Одборот на директори, во текот на годината, задол-
жително одржува најмалку четири редовни состаноци 
и тоа на секои три месеца, при што еден од нив мора 
задолжително да се одржи во рок од еден месец пред 
одржувањето на годишното собрание. 

 
Комисии 

 
Член 30 

Одборот на директори може да формира постојани 
и повремени комисии составени од членови на одборот 
на директори, вработените во друштвото, како и други 
лица.   

Комисиите одлучуваат за прашања што се во нивна 
надлежност, согласно актите на Друштвото, извршува-
ат определени задачи и утврдуваат определени сос-
тојби, согласно актите за нивно формирање. Комисии-
те не можат да одлучуваат за прашања што се во над-
лежност на Одборот на директори, ниту можат да им се 
пренесат нивните права и обврски. 

Комисиите имаат претседател, членови и заменици. 
Вкупниот број на членовите на комисијата треба да е е 
секогаш непарен.  

Комисиите работат во полн состав или со присус-
тво на мнозинството од вкупниот број на членовите на 
комисијата, што се определува во актите со кои се фор-
мира комисијата. 

Составот и начинот на работењето на комисиите 
поблиску се уредуваат со акт на Друштвото. 

Сите активности на комисиите подлежат на одобре-
ние од страна на Одборот на директори. 

 
Права на членовите на Одборот на директори 
 

Член 31 
Извршниот член на Одборот на директори има пра-

во на плата, односно месечен надомест, право на оси-
гурување на живот и друг вид осигурување, надомест 
на патни и на други трошоци и други права, согласно 
Законот за трговските друштва. 

Собранието со одлука го определува месечниот па-
ушал или паушалот по состанок на неизвршните чле-
нови на Одборот на директори. Неизвршните членови  
имаат право и на надомест на сите други трошоци (пат-
ни и други трошоци), право на осигурување на живот и 
друг вид осигурување, како и други права што се пов-
рзани со вршењето на нивната функција (користење ра-
ботни простории, потребни средства за работа и 
друго).  

VIII.РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ 
НА ЗАГУБАТА 

 
Член 32 

Распределбата на добивката на Друштвото се врши 
врз основа на одлука на Собранието на Друштвото на 
предлог на Одборот на директори, а во согласност со 
Годишната сметка на Друштвото. 

Собранието на Друштвото на предлог на Одборот 
на директори може да одлучи добивката да не се дели 
во определената година и истата да се определи за ин-
вестиции, развој и други намени за друштвото. 

 
Член 33 

Доколку Друштвото со Годишната сметка покаже 
загуба, Собранието на Друштвото одлучува за покри-
вање на загубата. 

Одлуката за покривање на загубата, Собранието на 
Друштвото ја донесува на предлог на Oдборот на ди-
ректори во кој се содржани причините за настанување-
то на загубата и предлог за начинот на нејзиното пок-
ривање. 

 
IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 34 

Во Друштвото се формира задолжителна општа ре-
зерва (општ резервен фонд) и посебна резерва. 

Друштвото има задолжителна општа резерва како 
резервен фонд, кој е формиран по пат на зафаќање од 
нето добивката. 

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како про-
цент и не може да биде помал од 5% од добивката, се 
додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој-
што е еднаков на една десетина од основната глав-
нина.Ако така создадената резерва се намали, мора да 
се надополни на ист начин. 

Додека општата резерва не го надмине определени-
от износ од став 2 на овој член, може да се применува 
само за покривање на загубите. 

Во Друштвото се создава посебна резерва заради 
покривање на загуба на друштвото. 

 
Член 35 

Во Друштвото се создава посебна резерва заради 
покривање на загуби или други издатоци: 

- осигурување од ризик на вработените  
- отпремнина над одобрениот износ 
- добротворни цели, помош и спонзорства на врабо-

тените. 
Средствата од став 1 се издвојуваат од општиот 

имот на Друштвото и тие не можат да се употребат за 
друга намена освен за намената за која се создадени. 

Средствата за посебните резерви се водат на посеб-
ни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото. 

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 се утврдува со акт на Собранието на 
Друштвото. 

 
X. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА  

ДРУШТВОТО 
 

Член 36 
Друштвото предметот на работењето го врши преку 

Дирекција и два регионални центри: Регионален Цен-
тар –Скопје и Регионален Центар -Кичево.  
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Со Акт на Одборот на директори поблиску се уре-
дува внатрешната организација и систематизација на 
работите кои се извршуваат во Друштвото. 

 
XI. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО 

 
Член 37 

Работните односи, платите и другите права од рабо-
тен однос се уредуваат со Законот за работни односи, 
Колективен договор, Закон за трговските друштва и 
другите општи акти кои ги донесува Одборот на дирек-
тори. 

 
XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 38 

Овој статут е основен акт на Друштвото. Сите дру-
ги акти на Друштвото треба да бидат во согласност со 
овој статут. 

Односите на Друштвото се уредуваат со овој ста-
тут, правилници, деловници на органите на Друштвото 
и други општи акти. 

Ако некоја одредба од друг акт на Друштвото не е 
во согласност со Статутот, се применуваат одредбите 
од Статутот. 

 
Член 39 

Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на 
донесувањето, освен ако со актот не е поинаку опреде-
лено. 

 
XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊА НА  

АКТИТЕ 
 

Член 40 
Објавувањето на актите на Друштвото се врши на 

Огласната табла на Друштвото и по електронски пат. 
 

XIV. ДЕЛОВНА ТАЈНА 
 

Член 41 
Друштвото има право, одредени податоци со чие 

неконтролирано откривање може да биде нанесена 
штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за 
деловна тајна. 

Прогласувањето на податоците за деловна тајна се 
утврдува со акт кој го донесува Одборот на директори. 

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, 
кој согласно закон и овој Статут не може да се прогла-
си за таен податок, или е пропишано дека е јавен пода-
ток, или постои обврска јавно да се објави. 

 
XV. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА 

 
Член 42 

Членовите на Одборот на директори не смеат: 
- за своја или за туѓа сметка да вршат работи коиш-

то спаѓаат во предметот на работење на Друштвото, 
- да вршат друга дејност или активност во друго 

друштво, со ист или сличен предмет на работење, пла-
тена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка 
на друго лице, 

- да бидат членови на орган на управување или 
член на надзорен одбор, односно контролор во друго 
друштво коешто има ист или сличен предмет на рабо-
тење како и Друштвото и 

- во просториите на Друштвото да вршат работи за 
своја или туѓа сметка. 

XVI. ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ 
 

Член 43 
Статутот се менува со одлука за измена на статутот.  
Одлуката за измена на статутот ја донесува Собра-

нието.  
Измената на статутот влегува во сила со денот на 

донесувањето на одлуката за измена на статутот, освен 
ако со одлуката не е определен друг датум на влегува-
ње во сила. 

 
Член 44 

Иницијатива за измена и дополнување на овој ста-
тут може да поднесе: 

- Одборот на директори и 
- Акционерот.  
Во иницијативата се образложуваат причините и 

потребите од измени или дополнувања на статутот. 
Иницијативата ја разгледува Одборот на директори 

и дава мислење, доколку тој не е подносител на иници-
јативата. 

Ако Одборот на директори ја прифати иницијати-
вата, формира комисија за изготвување на нацрт на из-
мените, при што дава насока за изработка. Предлогот 
на одлуката за измени на статутот го утврдува Одборот 
на директори. 

Ако Одборот на директори не ја прифати иниција-
тивата, должен е на првата наредна седница да го ин-
формира Собранието за тоа. 

Собранието одлучува за причините за прифаќање 
или одбивање на иницијативата за измени на статутот. 

 
XVII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО 
 

Член 45 
Друштвото престанува со: 
- одлука на Собранието за престанување на Друш-

твото донесена со мнозинство гласови коешто не може 
да изнесува под две третини од акциите со право на 
глас претставени на Собранието, 

- правосилна одлука на судот со која е утврдена 
ништовност на Друштвото и на уписот на Друштвото 
во трговскиот регистар; 

- присоединување, со спојување или со поделба на 
Друштвото со раздвојување со основање и со раздвоју-
вање со преземање и 

- стечај. 
 

XVIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА  
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Член 46 

Друштвото во согласност со закон и Колективниот 
договор обезбедува услови за работа и делување на 
синдикалната организација. 

 
Член 47 

Синдикалната организација може на Одборот на 
директори да му поднесува предлози, мислења и забе-
лешки во врска со остварувањето и заштитата на пра-
вата на работниците утврдени со Закон и Колективен 
договор. 

За поднесените предлози, мислења и забелешки Од-
борот на директори е должен да заземе став и за тоа да 
ја извести синдикалната организација. 
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XIX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 48 
Согласно Планот за поделба на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 

Република Македонија, на Друштвото се пренесува имотот, средствата, вработените, правата и обврските на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија поврзани со 
дејноста за стопанисување со деловен простор и акциите на ЈПССДП на Република Македонија од Градскиот 
трговски центар АД Скопје. 

На вработените Друштвото им обезбедува работно-правен континуитет на сите права и обврски стекнати 
во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, согласно 
Закон. 

 
Член 49 

Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 
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