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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
1157. 

Врз основа на член 139 став (2) од Законот за заш-
тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 
113/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА OДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА  ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

oдлука за изменување на Статутот на Јавната установа 
Национален парк Пелистер, Битола бр.02-84/3.1 од 
18.4.2019 година, донесена од Управниот одбор на оваа 
јавна установа, на седницата, одржана на 18.4.2019 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2249/1   Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1158. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.4423, во  
мeсто викано Плавило, КО Герман и тоа: 

- зграда 1,  намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна пов-
ршина од  32 м2 и 

- зграда 2,  намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна пов-
ршина  од 30 м2, во корист на Република Северна Ма-
кедонија во Катастарот на недвижности. 

  Стр. 
1169. Одлука за утврдување на стратешките 

приоритети на Владата на Република 
Северна Македонија во 2020 година ....... 6 

1170. Статут на Акционерското друштво за 
поштенски сообраќај ,,Пошта на Се-
верна Македонија“ во државна соп-
ственост – Скопје - пречистен текст - .... 9 

 Огласен дел ......................................... 1-64 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-2250/1   Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1159. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 30 април 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА  СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА  ВО   КАТАСТАРОТ  НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на  недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.4420,   
м.в. Плавило, КО Герман и тоа : 

-зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 3, кат ПО, 
број 1, намена на посебен дел од зграда П,со внатреш-
на површина од  59 м2; 

-зграда 1,  намена на зграда В1-1, влез 2, кат ПР, 
број 1,  намена на посебен дел од зграда ДП,со внат-
решна површина од 222 м2; 

-зграда 1,  намена на зграда В1-1, влез 2, кат ПР, 
број 1,  намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-
решна површина од  13 м2; 

-зграда 3,  намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, 
број 1,  намена на посебен дел од зграда П, со внатреш-
на површина од 12 м2 и  

-зграда 4,  намена на зграда Е 18, кат ПР, со волу-
мен од 3 м3,  

 во корист на Република Северна Македонија во Ка-
тастарот на недвижности.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2251/1 Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна  
Скопје Македонија, 

                                                    Зоран Заев, с.р. 
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1160. 
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 
120/18), Владата на Република Северна Македонија во 
својство на Собрание на акционери на Акционерското 
друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 
сопственост, на седницата одржана на 30 април 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ 
ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕ-
СУРСИ  СКОПЈЕ  ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 
Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво за вршење 
на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.146/2010, 
16/2012, 4/2015, 21/2015 и 189/2018), во називот, зборо-
вите: „Акционерско друштво за вршење на енергетски 
дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
Скопје во државна сопственост“ се заменуваат со збо-
ровите: „Акционерско друштво за вршење на енергет-
ски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-
СИ Скопје во државна сопственост“. 

 
Член 2 

Во членот 2 во ставот 1 зборовите: „Република Ма-
кедонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Се-
верна Македонија“. 

Во ставот 2 зборовите: „Владата на Република Ма-
кедонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Ре-
публика Северна Македонија“. 

 
Член 3 

Членот 6 се менува и гласи: 
„ Друштвото работи и учествува во правниот про-

мет под фирмата: Акционерско друштво за вршење на 
енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост. 

Скратениот назив на фирмата на друштвото е: НЕР 
АД Скопје. 

Фирмата на друштвото на албански јазик е: 
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarive 
energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE 
Shkup në pronësi shtetërore. 

Скратениот назив на фирмата на друштвото на ал-
бански јазик е: REN SHA Shkup. 

Друштвото работи и учествува во надворешниот 
промет под фирмата: Joint Stock Company for 
performing energy activities NATIONAL ENERGY 
RESOURCES Skopje in State Ownership. 

Скратениот назив на фирмата на друштвото, за нас-
тап во надворешниот промет е: NER JSC Skopje.“ 

 
Член 4 

Во членот 10 во ставот 1 зборовите: „Народна Бан-
ка на Република Македонија“ се заменуваат со зборо-
вите: „Народна Банка на Република Северна Македо-
нија“. 

Во ставот 2 зборовите: „Народна Банка на Републи-
ка Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна 
Банка на Република Северна Македонија“. 

Член 5 
Во членот 13 во ставот 1 зборовите: „Владата на Ре-

публика Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Владата на Република Северна Македонија“. 

 
Член 6 

Во насловот пред членот 14 зборовите: „Владата на 
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Владата на Република Северна Македонија“. 

Во членот 14 во ставот 1 зборовите: „Владата на Ре-
публика Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Владата на Република Северна Македонија“, а зборо-
вите: „Народна Банка на Република Македонија“ се за-
менуваат со зборовите: „Народна Банка на Република 
Северна Македонија“. 

Во ставот 2 зборовите: „Централниот Регистар на Ре-
публика Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Цен-
тралниот регистар на Република Северна Македонија“. 

 
Член 7 

Во членот 22 во став 1 во алинејата 4) зборовите: 
„Службен весник на Република Македонија“ се заме-
нуваат со зборовите: „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Член 8 

Во членот 30 во ставот 4 зборовите: „Централниот 
регистар на Република Македонија“ се заменуваат со 
зборовите: „Централниот регистар на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Член 9 

Во членот 34 во став 1 во алинеjата 2) зборовите: 
„Централниот регистар на Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Ре-
публика Северна Македонија“. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 45-2426/1   Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1161. 

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за тргов-
ските друштва ( „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,  61/16, 64/18 и 
120/18), Владата на Република Северна Македонија, во 
својство на Собрание на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ – Скопје, во државна 
сопственост, на седницата  одржана на 30 април 2019 
година, донесе 

 
С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО „МАКЕДОН-
СКА ИНФОРМАТИВНА  АГЕНЦИЈА АД“ - СКОПЈЕ,  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Статутот на Акционерско друштво „Македонска 

информативна агенција АД“ - Скопје, во државна соп-
ственост („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.53/06, 157/07, 138/13, 202/14 и 28/15), во насловот и 
во членот 1 зборовите „Македонска информативна 
агенција“ се заменуваат со зборовите „Медиумска  ин-
формативна агенција“. 
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Член 2 
 Членот 3 се менува и гласи: 
„Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува 

во правниот промет под фирма: 
„Акционерско друштво „Медиумска информативна 

агенција”- Скопје, во државна сопственост“. 
Скратен назив на фирмата е АД „МИА”- Скопје. 
Во меѓународниот правен промет, фирмата на 

Друштвото гласи: 
„Media Information Agency – Skopje, a state owned 

joint-stock company“. 
Скратен назив на фирмата во меѓународниот пра-

вен промет со странство е ЈSC  MIA- Skopje. 
Фирмата на Друштвото на албански јазик гласи:  
„Agjencia Informative Mediatike  në pronësi 

shtetërore“. 
Скратен назив на фирмата на албански јазик е SHA 

MIA – Shkup”. 
 

Член 3 
Членот  4 се мeнува и гласи: 
„Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. „Кеј 

Димитар Влахов“ бр.4“. 
 

Член 4 
Во членот 12 по зборот „Република” се додава збо-

рот „Северна”. 
 

Член 5 
Во членот 15 по зборот „Република” се додава збо-

рот „Северна”. 
 

Член 6 
Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското 

друштво „Медиумска информативна агенција“ - 
Скопје, во државна сопственост да изготви пречистен 
текст на Статутот на Акционерско друштво „Медиум-
ска информативна агенција АД“ - Скопје, во државна 
сопственост. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2473/1 Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна  
Скопје Македонија, 

                                                   Зоран Заев, с.р. 
__________ 

1162. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 ап-
рил 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И  УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Национална 

установа Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Ку-
маново,  да спроведе постапка за избор на правно лице 
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање 

и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 
уништување на отпад на движни ствари - опрема кои 
немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и 
технолошки застарени и не можат да се продадат или 
разменат како такви, согласно  Одлука Бр. 02 – 145/3 
од 19.2.2019 година, за усвојување на Извештајот од 
страна на Централната пописна комисија за зграда на 
Театар за извршениот попис на средствата и нивните 
извори  со состојба на 31.12.2018 година на Управен 
одбор на НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – 
Куманово. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2560/1 Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна  
Скопје Македонија, 

                                                Зоран Заев, с.р. 
__________ 

1163. 
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 
23/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата одржана на 30 април 2019 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИ-
ОТ  ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СОВЕТОТ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА ЗА  

2018 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето на Советот за унапредување и 
надзор на ревизијата на Република Северна Македони-
ја за 2018 година, со број 01-99/1 од 29.3.2019 година, 
донесен од Советот за унапредување и надзор на реви-
зијата на Република Северна Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2644/1   Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1164. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на  30 април 2019 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на ЈУ Специјален 

завод – Демир Капија да спроведе постапка за избор на 
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за 
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собирање и/или транспортирање, преработка, рецикли-
рање и уништување на отпад, на движни ствари - опре-
ма кои се дотраени, неупотребливи и технолошко зас-
тарени и не можат да се продадат или разменат како 
такви, согласно Oдлуката за усвојување на расходот за 
2018 година на ЈУ Специјален завод - Демир Капија – 
буџетско книговодство со бр.02-132/3 од 27.2.2019 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ЈУ Специјален 
завод – Демир Капија.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2656/1   Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1165. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АД ВОДОСТОПАН-
СТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
му престанува користењето на движните ствари - мо-
торни возила со следните карактеристики: 

1. Вид: Товарно моторно возило 
Марка: ТАМ  
Тип: 60-Т 
Број на шасија: 760004899 
Број на мотор: 70535 
Сила на мотор 44 KW 
Година на производство 1976 година  
Број на регистарски таблички SK 4037 AI, 
Боја на каросерија: Зелена/3D 
2. Вид: Патничко моторно возило 
Марка: LADA  
Тип: NIVA 
Број на шасија: XTA21214031712161 
Број на мотор: 7188976 
Сила на мотор: 59,5 KW 
Година на производство 2003 година 
Број на регистарски таблички SK 4036 AI. 
Боја на каросерија: Бела/01 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на АД Водостопан-
ство на Република Северна Македонија - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство склучува договор со директорот на АД Водос-
топанство на Република Северна Македонија -  Скопје 
со кој се уредуваат правата и обврските за користење 
на движните ствари –моторни возила од член 1 на оваа 
одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-2697/1   Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1166. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Државното 

правобранителство на Република Северна Македонија 
да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши 
дејност или поседува дозвола за собирање и/или тран-
спортирање, преработка, рециклирање и уништување 
на отпад на движни ствари - опрема кои немаат вред-
ност, односно се дотраени, неупотребливи и технолош-
ки застарени и не можат да се продадат или разменат 
како такви, согласно Одлуката за констатиран вишок, 
кусок и расход на средства во Државното правобрани-
телство на Република Македонија за 2014 година ДП 
бр.02-371/13-5 од 30.1.2015 година, Одлуката за кон-
статиран вишок, кусок и расход на средства во Држав-
ното правобранителство на Република Македонија за 
2015 година ДП бр.02-740/15-5 од 3.3.2016 година, Од-
луката за констатиран вишок, кусок и расход на сред-
ства во Државното правобранителство на Република 
Македонија за 2016 година ДП бр.02-857/16-3 од 
27.2.2017 година, Одлуката за констатиран вишок, ку-
сок и расход на средства во Државното правобранител-
ство на Република Македонија за 2017 година ДП 
бр.02-595/17 од 5.2.2018 година и Одлуката за конста-
тиран вишок, кусок и расход на средства во Државното 
правобранителство на Република Македонија за 2018 
година ДП бр.02-714/18-16 од 5.2.2019 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2767/1   Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1167. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-

ТА OДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 

И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ  

ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ Ц.О. СКОПЈЕ 
 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за изменување на Статутот на Јавното прет-
пријатие за одржување и заштита на магистралните и 
регионалните патишта „Македонијапат“ – Скопје, 
бр.02-849/2, донесена од Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие, на седницата, одржана на 25 април 2019 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2768/1   Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1168. 
Согласно член 42 став (3) од Законот за користење 

и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 30 април 2019 го-

дина, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И  УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност на Јавната здрав-

ствена установа Здравствен дом Демир Хисар да спро-
веде постапка за избор на правно лице кое врши деј-

ност или поседува дозвола за собирање и/или тран-
спортирање, преработка, рециклирање и уништување 
на отпад на движни ствари - опрема кои немаат вред-
ност односно се дотраени, неупотребливи и технолош-
ко застарени и не можат да се продадат или разменат 
како такви, согласно Одлуката за Комисиски расход на 
основни средства и ситен инвентар,  бр.02-252/4-1 од 
5.10.2018 година, донесена од Управниот одбор на Јав-

ната здравствена установа Здравствен дом Демир Хи-
сар. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2865/1 Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна  
Скопје Македонија, 

                                                 Зоран Заев, с.р. 

1169. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 
4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 
167/16) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 
64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 
105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 
144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09,  40/10,  83/10, 
166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13,145/14, 
62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 30 ап-
рил 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИ-
ТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
За стратешки приоритети во 2020 година се утврду-

ваат: 
- развој на економијата, зголемување на продуктив-

ното вработување и    подигнување на животниот стан-
дард на граѓаните; 

- полноправно членство на Република Северна Ма-
кедонија во НАТО; 

- успешно водење на пристапните преговори со Ев-
ропската Унија; 

- одлучна и неселективна борба со организираниот 
криминал и корупцијата; 

- јакнење на владеењето на правото, преку неприс-
трасно и  недискриминирачко спроведување на зако-
ните, изградба на независни институции и функциона-
лен систем на локална самоуправа; 

- реформи во образованието и инвестирање во ино-
вации и информатичка технологија; 

- реформи во правосудството; 
- целосно спроведување на Охридскиот рамковен 

договор и градење на граѓанска држава и етничка кохе-
зија врз принципите на меѓусебна толеранција и почи-
тување и 

- намалување на аерозагадувањето. 
Приоритетите од став 1 на овој член имаат еднакво 

значење. 
 

Член 2 
За остварување на стратешките приоритети од член 

1 став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните прио-
ритетни цели: 

- спроведување на макроекономска политика насо-
чена кон задржување на макроекономската стабилност, 
зголемување на конкурентноста  на економијата и зго-
лемување на вработеноста; 

- спроведување на фискална политика во функција 
на фискална одржливост и етапна консолидација на 
јавните финансии, поддршка на економијата со значи-
телни инвестиции во инфраструктурни проекти; 

- имплементација на реформите во јавните финан-
сии во насока на подобрување на фискалната рамка, за-
јакнување на процесот на планирање и извршување на 
Буџетот на Република Северна Македонија, подобрува-
ње на наплатата на приходите, зајакнување на системот 
на јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и 
транспарентно владино известување; 

- воведување на поголема праведност во даночниот 
систем, праведна распределба на доходот и општестве-
ното богатство, паралелно со обезбедувањето на тран-
спарентност во трошењето на парите на граѓаните пре-
ку државниот буџет; 
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- создавање на поволна деловна клима со политики 
на соработка со бизнис-секторот, социјалните пар-
тнери, заштита на работничките права, недискримина-
ција, зголемена ефикасност, транспарентност на инсти-
туциите и целосно почитување на правната држава; 

- поддршка и развој на малите и средни претприја-
тија; 

- зголемување и поддршка на развојот на индус-
триско-преработувачките капацитети кои ќе бидат из-
возно ориентирани и ќе создаваат производи со пови-
сока додадена вредност, поддршка на индустриските 
капацитети кои ќе овозможат супституција на увозот; 

- отворање на нови работни места со активни мерки 
за вработување и зголемување на  нивото на платите во 
економијата; 

- развивање на ефективна трговска политика; 
- промоција на македонските економски интереси 

во странство и водење на активна и транспарентна по-
литика на привлекување странски директни инвести-
ции преку стимулирање на привлекувањето на инвес-
тиции со поголема додадена вредност, кои обезбедува-
ат поврзување со домашните претпријатија; 

- развој и подобрување на конкурентноста на маке-
донската индустрија; 

- обезбедување енергетска сигурност и стабилност; 
- зголемување на учеството на обновливите видови  

на енергија во финалната потрошувачка на енергија и 
заштита на животната средина; 

- либерализација на пазарот на електрична енергија 
и раст на инвестициите во енергетскиот сектор; 

- интегрирање на пазарите на електрична енергија 
со земјите од регионот и земјите членки на Европската 
Унија; 

- дигитална трансформација при испорака на услу-
ги за граѓаните и бизнисите; 

- унапредување на заштитата на потрошувачите; 
- унапредување на концептот и практиките за оп-

штествена одговорност; 
- воспоставување на интегрирана и интерконекти-

рана транспортна мрежа, која воспоставува ефективни 
услуги за корисниците; 

- создавање на услови за воспоставување и натамо-
шен развој на потребните институции кои ќе обезбедат 
ефикасен транспорт на патници и стока, проценка, 
обезбедување и одржување на неопходната транспорт-
на инфраструктура и обезбедување транспортни услуги 
со висок квалитет и високо ниво на безбедност; 

- изградба на нови патни делници и рехабилитација 
на дел од постојните; 

- доизградба на патните и железничките делови од 
коридорите 8 и 10; 

- забрзување на темпото на економски раст преку 
зголемување на инвестициите во науката, истражува-
њето и иновациите; 

- зголемување на земјоделските површини и на при-
носот и квалитетот на земјоделските производи; 

- надминување на традиционалниот пристап во зем-
јоделството и унапредување на најновите технологии 
со зголемен трансфер на знаење во земјоделството; 

- обезбедување на здрава храна за граѓаните преку 
ефикасно спроведување на активностите во областа на 
ветеринарното здравство и фитосанитарната политика; 

- зголемување на шумскиот фонд во Република Се-
верна Македонија и  поквалитетно чување на шумите; 

- натамошен развој на туризмот и угостителството; 
- намалување на разликите во развојот помеѓу и во 

планските региони и зголемување на конкурентната 
способност на планските региони; 

- унапредување и јакнење на јавните здравствени 
капацитети и услуги на сите нивоа преку модернизаци-
ја на капацитетите на постојните здравствени институ-
ции и изградба на нови, со цел развој на интегриран и 
ефикасен систем според потребите на граѓаните; 

- подигање на нивото на здравствена заштита на 
граѓаните и намалување на нееднаквостите и негатив-
ниот ефект на социјалните детерминанти на здравјето 
преку зголемување на пристапот до универзални услу-
ги особено во примарната здравствена заштита; 

- унапредување на квалитетот на здравствената 
заштита на секундарното и терциерното ниво преку 
зголемена достапност на здравствените услуги за насе-
лението и зголемување на функционалноста на инсти-
туциите; 

- унапредување на условите за работа на медицин-
скиот кадар, професионален развој и модернизација на 
едукативниот процес заради стимулирање и нивно зад-
ржување во земјава; 

- развивање на социјалното претприемништво; 
- унапредување на националните одбранбени капа-

цитети и способности согласно Стратегискиот одбран-
бен преглед; 

- постигнување на интероперабилност согласно 
стандардите на НАТО; 

- зајакнување на одбранбената дипломатија и соод-
ветно учество со персонал во командата и воената 
структура на НАТО, како и останатите организации; 

- зголемување на способностите и капацитетите на 
Армијата на Република Северна Македонија за учество 
во меѓународни мировни мисии предводени од НАТО, 
Европската Унија и Организацијата на Обединетите 
нации; 

- активно учество во меѓународната борба против 
современите безбедносни закани и предизвици; 

- Република Северна Македонија да биде суверен, 
почитуван и просперитетен меѓународен субјект со 
иницијативи и конкретни чекори на добро осмислена и 
реална, државнички и професионално водена надво-
решна политика, што ќе доведе до надминување на 
предизвиците и заканите по развојот и безбедноста; 

- зајакнување на позицијата на Република Северна 
Македонија на меѓународен план преку развој на била-
тералните, регионалните и мултилатералните односи 
со земјите кои се залагаат за слобода, демократија, вла-
деење на правото и подобрување на заштитата на чове-
ковите права; 

- зајакнување на комуникацијата и соработката со 
дијаспората, унапредување на економската димензија и 
обезбедување на повисок квалитет на конзуларни услу-
ги на нашите државјани во странство; 

- заштита на националниот идентитет на граѓаните 
на Република Северна Македонија, согласно стандар-
дите на модерниот меѓународно-правен поредок и 
принципите на соработка на цивилизираните нации; 

- започнување и успешно водење на процесот на 
преговори за пристапување на Република Северна Ма-
кедонија во Европската Унија; 

- зајакнување на позицијата на Република Северна 
Македонија и ефикасноста во координацијата и сора-
ботката со институциите на Европската Унија и земји-
те членки; 

- квалитетно управување и координација со струк-
турите во процесот на пристапување во Европската 
Унија; 

- промовирање на европските вредности во проце-
сот на пристапување во Европската Унија преку тран-
спарентност, зајакнување на соработката со граѓански-
от сектор и академската заедница и интензивирање на 
регионалната соработка; 
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- унапредување на родовата еднаквост во сите об-
ласти од општественото живеење и вклучување на ро-
довата перспектива во креирањето на политиките и бу-
џетите; 

- воведување на концептот на еднаквост и недис-
криминација во сите области на општественото живе-
ење, а особено во областа на образованието, здрав-
ството, социјалната заштита, работните односи и пра-
восудството; 

- децентрализација на социјалните услуги на локал-
но ниво и нивно приближување до граѓаните; 

- одлучна и неселективна борба со организираниот 
криминал и корупцијата, реформи во насока на владее-
ње на правото, изградба на независни институции; 

- зголемување на нивото на јавната безбедност, 
вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај;  

- активно учество во меѓународната борба против 
современите безбедносни закани и предизвици кон ин-
тересите на Република Северна Македонија, вклучувај-
ќи го тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот 
на странските борци; 

- спречување на прекуграничниот криминал и иле-
галната миграција и контрола на реадмисијата и оства-
рување на правото на азил; 

- подобрување на животниот стандард на населени-
ето, заштита на животната средина и развој на општи-
ните преку подобрување на комуналната инфраструк-
тура, водоснабдувањето и третманот на урбаните от-
падни води; 

- планирање и одржливо користење на просторот и 
природните ресурси преку координирано планирање на 
просторот; 

- јакнење на владеењето на правото преку неприс-
трасно и недискриминирачко спроведување на зако-
ните; 

- унапредување на човековите права  и создавање 
институционални капацитети за нивна ефикасна заш-
тита;  

- промовирање и унапредување на хуманата попу-
лациона политика и создавање на институционални ка-
пацитети; 

- унапредување на системот на локалната самоуп-
рава, продолжување на процесот на децентрализација 
на власта, воедначување и подобрување на локалните 
јавни услуги, зајакнување на капацитетите на општи-
ните, зголемување на нивната транспарентност, отчет-
ност и инклузивност преку зголемено учество на граѓа-
ните во донесувањето одлуки, поради подобрување на 
квалитетот на живеење; 

- спроведување на реформи во образованието преку 
обезбедување на еднакво и квалитетно образование за 
сите и градење на концепт на доживотно учење; 

- зголемување на ефикасноста и транспарентноста 
преку нов начин на управување и финансирање на уни-
верзитетот со почитување на неговата автономија и 
достоинството на професорите; 

- подобрување на студентскиот живот и стандард 
на младите и спроведување на мерки со кои тие полес-
но ќе дојдат до прво вработување и  нивно задржување 
во земјата; 

- развој на културата преку обезбедување на тех-
ничка помош на националните и локалните институции 
од областа на културата за ЕУ фондовите и интегрира-
ње на националните културни политики во европски 
контекст; 

- создавање услови за независно, департизирано и 
ефикасно судство и  правда  достапна до сите; 

- создавање на услови за негување на слободата и 
разноликоста на творештвото и културните иденти-
тети; 

- унапредување на заштитата на културното наслед-
ство; 

- развивање на регионалната и меѓународната кул-
турна соработка врз принципите на партнерство и раз-
мена; 

- натамошна професионализација и департизација 
на администрацијата и зајакнување на транспарен-
тноста; 

- реорганизација на државната управа преку зајак-
нување на отчетноста; 

- воспоставување на заеднички стандарди за развој 
на сајбер безбедност; 

- развивање механизми за воспоставување на 5G 
технологии и развој на NGA инфраструктура; 

- градење на унитарно, мултикултурно и толеран-
тно општество преку суштинска политичка поддршка 
со која Република Северна Македонија ќе се гради како 
граѓанска држава на сите што живеат во неа: Маке-
донци, Албанци, Турци, Срби, Власи, Роми, Бошњаци 
и сите други  заедници во насока на поголема интер-
културна комуникација и градење на дух на меѓусебно 
почитување; 

- натамошно зголемување на инвестициите во жи-
вотната средина и преземање на активности за намалу-
вање на климатските промени преку постигнување на 
пониско ниво на емисија на штетни гасови; 

- промовирање на заштита на животната средина со 
градење и инвестирање во јавниот транспорт и други 
видови ефикасен и постојан транспорт, кој ја намалува 
емисијата и потрошувачката на ресурси и енергија; 

- подигнување на јавната свест за значењето на жи-
вотната средина и заштитата на климата и едукација на 
населението од областа на животната средина и 

- подобрување на квалитетот на медиумите во жи-
вотната средина преку зајакнат систем на управување 
од страна на одговорни институции на национално и 
локално ниво. 

 
Член 3 

Средствата потребни за финансирање на стратеш-
ките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предви-
дат во Фискалната стратегија за периодот 2020-2022 
година. 

 
Член 4 

Во рамките на буџетскиот процес за 2020 година 
министерствата и другите органи на државната управа 
ги дефинираат програмите за остварување на стратеш-
ките приоритети и приоритетните цели од членовите 1 
и 2 од оваа одлука, а средствата  за нивно финансирање 
ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за 
секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџет-
скиот циркулар за 2020 година. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 45-2931/1   Претседател на Владата 

30 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ„ПОШТА НА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ 
1170. 

Врз основа на член 418 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), 
а во согласност со Одлуката за изменување и дополну-
вање на Статутот на Акционерското друштво за пош-
тенски сообраќај „Македонска пошта„ – Скопје во 
државна сопственост  („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 81/19), донесена од Владата 
на Република Северна Македонија во својство на Соб-
рание на Акционерското друштво за поштенски сооб-
раќај „Македонска пошта“ во државна сопственост - 
Скопје, Надзорниот одбор на Друштвото на 7-от соста-
нок одржан на ден 2.5.2019 година, го утврди Пречис-
тениот текст на Статутот на Акционерското друштво за 
поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ 
во државна сопственост – Скопје. 

Пречистениот текст на Статутот на Акционерското 
друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Ма-
кедонија“ во државна сопственост - Скопје, ги опфаќа: 

Статут на Акционерско друштво за поштенски сооб-
раќај „Македонска пошта“ – Скопје во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/06), Одлука за изменување и дополнување на Стату-
тот на Акционерско друштво за поштенски сообраќај 
„Македонска пошта“ – Скопје во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/15) и 
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Ак-
ционерското друштво за поштенски сообраќај „Македон-
ска пошта“ – Скопје во државна сопственост („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/19). 

 
С Т А Т У Т 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ ,,ПОШТА НА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА” ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

– СКОПЈЕ - ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ - 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој статут се уредуваат: фирмата и седиштето 

на друштвото; предметот на работењето на друштвото; 
износот на основната главнина, номиналната вредност 
на акциите; бројот на акциите од секој род и класа; 
правата, обврските, ограничувањата и погодностите на 
друштвото; фонд за стекнување на акции на вработе-
ните; предностите што за себе ги задржува основачот; 
организација на друштвото; постапка за свикување и 
одржување на собранието; фирма, седиште и МБС на 
основачот; видот, составот и начинот на избор на чле-
новите на управниот одбор и на надзорниот одбор и 
нивната надлежност; внатрешната организација на 
друштвото; форма и  начин на објавување на податоци-
те што го врши друштвото и други одредби значајни за 
Акционерското друштво за поштенски сообраќај 
„Пошта на Северна Македонија“ во државна сопстве-
ност - Скопје ако не се забранети со закон. 

 
Член 2 

Акционерското друштво за поштенски сообраќај 
„Македонска пошта“ Скопје во државна сопственост е 
основано со Одлука за преобразба на Јавното претпри-
јатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ 
ц.о.Скопје број 19-4953/7 од 21 ноември 2006 година 
донесена од Владата  на Република Македонија. 

Акционерското друштво за поштенски сообраќај 
„Македонска пошта“ - Скопје во државна сопственост 
е правен следбеник на Јавното претпријатие за поштен-
ски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о.Скопје, основа-
но со Одлука за делење на Јавното претпријатие за 
ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, донесена од 
Владата на Република Македонија , број 23-3509/1 од 
30.12.1996 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.71/1996 (регистрирано во Ос-
новниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег.бр.1480/97 од 
12.8.1997 година). 

 
ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

Фирмата на друштвото е името под кое друштвото 
работи и учествува во правниот промет. 

Акционерското друштвото за поштенски  сообраќај 
„Пошта на Северна Македонија“ во државна сопстве-
ност – Скопје, ќе работи и ќе учествува во правниот 
промет под името: „Акционерско друштво за пош-
тенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ 
во државна сопственост – Скопје“ (во натамошниот 
текст: друштво). 

Скратениот назив на Друштвото е: АД „Пошта на 
Северна Македонија“ - Скопје. 

Називот на Друштвото на албански јазик е: Shoqatё 
aksionare për komunikacion postar „Posta e Maqedonisë së 
Veriut“ nё pronёsi shtetërore – Shkup. 

Скратениот назив на Друштвото на албански јазик 
е: SHA „Posta e Maqedonisë së Veriut“ – Shkup. 

Друштвото ќе работи и ќе учествува во меѓународ-
ниот промет под името: State-Owned Joint - Stock 
Company for Postal Traffic POST OF NORTH 
MACEDONIA – Skopje. 

Скратениот назив на Друштвото во меѓународниот 
промет е: Post of North Macedonia JSC – Skopje. 

Подружниците во состав на друштвото настапуваат 
во правниот промет под фирма на друштвото под која 
се наведува и зборот „Подружница“и седиштето на ис-
тата. 

 
Член 4 

Седиштето на друштвото е во Скопје, на ул. „Орце 
Николов“ број 46. 

 
Член 5 

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

ќе се утврдат со посебен акт. 
 
ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 6 

Приоритетна дејност на Друштвото е: 
53.10 Дејности за давање на универзални пош-

тенски услуги; 
Општа клаузула за бизнис - сите дејности утврде-

ни со НКД освен оние за кои е потребна согласност, 
дозвола или друг акт на државен орган или на друг 
надлежен орган; 

Дејности во внатрешниот и меѓународниот поштен-
ски сообраќај: 

 
53.10 Дејности за давање на универзални пош-

тенски услуги; 
- користење на технологијата на Хибридна пошта 
 
47.78 Друга трговија на мало со нови производи 

во специјализирани продавници 
- продавање поштенски марки и други поштенски 

вредносници; 
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- продавање поштенски марки и вредносници на 
меѓународниот филателистички пазар 

 
64.19 Друго монетарно посредување 
- меѓународни поштенско-финансиски услуги врз 

основа на акти на Светскиот поштенски сојуз; 
 
58.19 Други издавачки дејности 
- издавање на редовни и пригодни поштенски 

марки; 
- издавање на пликови со отпечатена поштенска 

марка и поштенски картички; 
- издава пригодни поштенски жигови; 
- издава филателистички пликови; 
- издава каталози и други филателистички произ-

води; 
 
52.29 Останати придружни дејности во превозот 
- вршење на царински и шпедитерски работи за ус-

луги во поштенскиот сообраќај и за други лица; 
 
61.90 Други телекомуникациски дејности 
- вршење на телефонски услуги во единиците на 

поштенска мрежа; 
Дејности за давање на универзални поштенски ус-

луги и издавањето на поштенските марки и поштенски-
те вредносници се работи од јавен интерес. 

 
ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛ-
НА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ, НИВНИОТ БРОЈ ОД 
СЕКОЈ РОД И КЛАСА И ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ,  

ОГРАНИЧУВАЊАТА И ПОГОДНОСТИТЕ 
 

Член 7 
Основната главнина на друштвото според кориги-

раната сметководствена вредност утврдена со проценка 
на вредноста на капиталот на 31.03.2006 година изне-
сува  2.041.272.667 денари (две милијарди четириесе-
тиеден милион двестаседумдесетидве илјади и шесто-
шеесетиседум денари) односно 33.374.524 евра (трие-
сетитри милиони тристаседумдесетичетири илјади и 
петстотинидваесетичетири евра), според средниот курс 
на Народна банка  на Република Северна Македонија 
објавен еден ден пред усвојувањето на Статутот.  

Основната главнина е распоредена на 408.827 обич-
ни акции кои ги поседува акционерот – Република Се-
верна Македонија со номинална вредност од 4.993,00 
денари (четириилјадидеветстотинидеведесетитри де-
нари) односно 81,63 евра (осумдесетиедно евро и шее-
сетитри центи), според средниот курс на Народна бан-
ка  на Република Северна Македонија  објавен еден ден 
пред усвојувањето на Статутот.  

Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат со 
одлука на Собранието на друштвото.  

 
ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ  

НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 

Член 8 
Во Друштвото се основа Фонд за стекнување на ак-

ции (во понатамошниот текст: Фонд), од кој вработе-
ните можат да стекнат акции на друштвото бесплатно 
или по повластена цена. 

Акциите на вработените во Фондот од став 1 на 
овој член можат да изнесуваат најмногу до една десет-
тина од основната главнина на друштвото.  

Фондот нема својство на правно лице. 
 

Член 9 
Собранието на друштвото донесува Програма за 

Фондот, според која вработените ќе можат да стекнува-
ат акции во друштвото. 

Собранието на друштвото донесува одлука за изда-
вање на акции наменети за Фондот, како и одлука за 
утврдување на критериумите за нивната распределба. 

Административните и други стручни работи ги 
врши друштвото и паѓаат на терет на друштвото. 

 
ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 10 

Основачот не задржува посебни предности за себе. 
 

ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО 

 
Член 11 

Правата и обврските на Собранието на Друштвото 
ги врши Владата на Република Северна Македонија. 

Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-
ниот одбор и Надзорниот одбор се врши со јавно гла-
сање.  

 
Член 12 

Собранието на друштвото се свикува во случаите 
определени со закон, како и кога тоа го бара интересот 
на друштвото и на акционерот. 

Начинот на работа на Собранието се утврдува со 
Деловник за работа. 

 
СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 13 

Собранието одлучува само за прашања изрично оп-
ределени со закон и овој статут, а особено за: 

1. измена на статутот на друштвото; 
2. одобрување на годишната сметка, на финансис-

ките извештаи и на годишниот извештај за работата на 
друштвото во претходната деловна година и одлучува-
њето за распределба на добивката; 

3. избор и отповикување на членови на Надзорен 
одбор; 

4. промена на правата  врзани за одделни видови и 
родови акции; 

5. одобрување на работата и на водењето на работе-
њето со друштвото на членовите на Управниот и Над-
зорниот одбор како и одобрување на Договорите за 
уредување на односите помеѓу Друштвото и членот на 
Управниот одбор (менаџерски договори-утврдени во 
член 26 од овој статут); 

6. зголемување и намалување на основната главни-
на на друштвото; 

7. издавање акции и други хартии од вредност; 
8. издавање акции наменети за Фондот; 
9. донесување на Програма за стекнување на акции 

на вработените; 
10. донесување Одлука за критериуми за распредел-

ба  на акции на вработените; 
11. назначување овластен ревизор за ревизија на го-

дишната сметка и на финансиските извештаи на друш-
твото; 

12. преобразба на друштвото во друга форма на 
друштво и за статусните промени на друштвото; 

13. одлучува за покривање на загубата на друштво-
то и 
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14. престанување на друштвото. 
 

ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ НА 
ДРУШТВОТО 

 
Член 14 

Фирмата на основачот на друштвото е Владата на 
Република Северна Македонија.  

Седиштето на основачот е во Скопје на ул. „Илин-
денска“ бб. 

Матичен број на основачот е 4064674. 
 

ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ 
НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО И НИВНАТА  

НАДЛЕЖНОСТ 
 

Член 15 
Управувањето на друштвото е организирано според 

двостепен систем-Управен одбор и Надзорен одбор. 
Изборот и отповикувањето на членови на Управни-

от одбор се врши со јавно гласање.  
 

УПРАВЕН ОДБОР 
 

Член 16 
Со друштвото управува Управен одбор кој се сос-

тои од 7 членови. 
Членовите на Управниот одбор ги избира Надзор-

ниот одбор. 
  

Член 17 
Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-

сува четири години. 
Ни едно лице во исто време не може да биде член 

на Управниот одбор и член на Надзорниот одбор. 
 

Член 18 
Со одлуката за избор на членовите на Управниот 

одбор, еден од членовите на Управниот одбор се име-
нува за претседател на Управниот одбор и се определу-
ва кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за 
која област од работењето на друштвото. 

 
Член 19 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува сос-
таноците и претседава со нив и е одговорен за органи-
зацијата и за други форми преку кои Управниот одбор 
работи и одлучува. 

Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да 
е причини не е во можност да ја врши функцијата прет-
седател или ако е отсутен, со состаноците на Управни-
от одбор претседава заменик на претседателот на 
Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор. 

 
Член 20 

Управниот одбор има најшироки овластувања во 
управувањето со друштвото односно во вршењето на 
сите работи сврзани со водењето на работите и на те-
ковните активности во рамките на предметот на рабо-
тењето на друштвото, со исклучок на овластувањата 
кои што изречно му се дадени на Собранието на друш-
твото и на Надзорниот одбор. 

 
Член 21 

Управниот одбор во рамките на својата надлеж-
ност, ги врши следните работи: 

1. ја утврдува деловната политика; 

2. 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; 

3. ги утврдува поштенските тарифи и цените на ус-
лугите; 

4. поднесува тримесечни извештаи кои содржат по-
казатели за финансиското работење на друштвото до 
Надзорниот одбор и до Собранието на друштвото; 

5. го усвојува елаборатот за пописот на средствата, 
побарувањата и обврските на друштвото; 

6. поднесува годишна сметка, годишни финансиски 
извештаи и годишен извештај за работењето на друш-
твото по истекот на деловната година; 

7. одлучува за расходување и оттуѓување на основ-
ни средства; 

8. поднесува предлог за изменување и дополнување 
на Статутот; 

9. донесува одлуки за инвестиции; 
10. донесува одлуки за одобрување на договори за 

инвестициони вложувања; 
11. донесува одлуки за земање кредити во врска со 

реализација на програмите односно плановите;  
12. одобрува склучување на договори од поголемо 

значење и со подолг период на траење; 
13. донесува одлука за употреба  на посебната ре-

зерва заради покривање на загубата на друштвото; 
14. одлучува за вршење отпис на средствата, поба-

рувањата и обврските; 
15. донесува Деловник за работа; 
16. одлучува за склучување на колективен договор; 
17. одлучува за внатрешната организација на друш-

твото и систематизацијата на работните места; 
18. донесува одлука за  утврдување на престанува-

ње на потребата од работа на определен број работни-
ци од деловни причини; 

19. одлучува за назначување на лица со посебни ов-
ластувања и одговорности (раководни лица) кои го вр-
шат секојдневното водење на работењето на друш-
твото; 

20. одлучува за преземање на мерки за заштита при 
работа, противпожарна заштита и унапредување на жи-
вотната средина; 

21. ги донесува општите акти на друштвото; 
22. ги определува работните места на кои странски 

државјани не можат да засноваат работен однос; 
23. ги утврдува работните места со услови на рабо-

та потешки од нормалните; 
24. на барање на Собранието на друштвото и Над-

зорниот одбор подготвува општи акти и одлуки чие до-
несување е во нивна надлежност; 

25. одлучува за разрешување на работниците со по-
себни овластувања и одговорности (раководни лица); 

26. одлучува за прашања од областа на одбраната; 
27. се грижи и презема потребни дејствија за испол-

нување на со закон пропишани обврски на друштвото; 
28. одлучува за именување и разрешување  на чле-

новите во комисиите предвидени со актите на друш-
твото; 

29. формира комисии од редот на членовите на 
Управниот одбор и од други лица; 

30. одлучува за издавање на основните средства на 
друштвото под закуп; 

31. одлучува за барање од надлежни органи и инс-
титуции; 

32. ги определува овластените  потписници на 
друштвото; 
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33. донесува одлуки за финансиска помош, спон-
зорство и донации над 500 евра во денарска про-
тиввредност согласно годишниот оперативен план за 
работа, но не повеќе од утврдениот лимит со Законот 
за донации и за спонзорства во јавните дејности; 

34. врши и други работи кои не се во надлежност на 
Собранието и Надзорниот одбор на друштвото. 

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, 
Управниот одбор одлучува за: 

1. затворање (престанување) или пренос на прет-
пријатие или на негов дел што учествува со над 10% во 
приходот на друштвото; 

2. намалување или проширување на предметот на 
работење на друштвото; 

3. суштествени внатрешни организациони промени 
на друштвото што се определуваат со акт на друш-
твото; 

4. воспоставување долгорочна соработка со други 
друштва од суштествено значење за друштвото или не-
говото прекинување; 

5. за одлуки кои се однесуваат на износи над 50.000 
евра; 

6. основање  и престанување на трговско друштво 
што учествува со над една десетина во основната глав-
нина на друштвото; 

7. основање и престанување на подружници на 
друштвото. 

 
Член 22 

Актите донесени од Управниот одбор ги потпишува 
Претседателот на управниот одбор. 

 
Член 23 

Членовите на управниот одбор учествуваат и рабо-
тат на состаноци. 

Управниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

 
Член 24 

Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од 
половината од вкупниот број на членови. 

 
Член 25 

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесе-
ни ако за нив гласале повеќе од половината од вкупни-
от број на членови на Управниот одбор. 

При донесувањето на одлуките од став 1 на овој 
член, во записникот се внесуваат податоци за гласање-
то за секој член поединечно, со образложение за при-
чините за гласањето. 

 
Член 26 

Правата и обврските на членовите на Управниот 
одбор, покрај правата и обврските определени со закон 
и овој статут, се определуваат со Договор за уредување 
на односите меѓу друштвото и членот на Управниот 
одбор (менаџерски договор). 

Договорот од став 1 од овој член го склучува Над-
зорниот одбор по претходно добиено одобрение од 
Собранието на Друштвото, а го потпишува претседате-
лот на Надзорниот одбор.  

 
Член 27 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 
друштвото во односите со трети лица и носи назив Ге-
нерален директор. 

 
Член 28 

Генералниот директор ги има следните надлеж-
ности: 

1. го претставува и застапува друштвото без огра-
ничување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет; 

2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и зак-
лучоците на собранието и на управниот одбор на друш-
твото; 

3. ја утврдува материјалната одговорност на работ-
ниците; 

4. го организира и го раководи процесот на работа и 
работењето на друштвото; 

5. предлага внатрешна организација на друштвото; 
6. склучува договори; 
7. ја организира и обезбедува работната дисципли-

на во друштвото; 
8. ја обезбедува законитоста во работата и примена-

та на прописите, овој статут и другите акти на друш-
твото; 

9. се грижи за остварување на обврските на друш-
твото од областа на одбраната; 

10. изготвува елаборат за утврдување на престану-
вањето на потребата од работа на определен број на ра-
ботници од деловни причини; 

11. одлучува во прв степен за поединечните права, 
обврски и одговорности на работниците; 

12. формира стручни комисии и работни тела; 
13. го информира Управниот одбор за одделни пра-

шања од работењето на друштвото; 
14. донесува одлуки за финансиска помош и спон-

зорство до 500 евра во денарска противвредност; 
15. за работите од својата надлежност издава акти, 

упатства, налози и наредби со кои се обезбедува рабо-
тењето на друштвото; 

16. врши други работи во врска со работењето на 
друштвото. 

 
Член 29 

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува 
генералниот директор во негово отсуство и носи назив 
заменик генерален директор. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 
врши правните работи, работите поврзани со човечките 
ресурси и корпоративните функции и е одговорен за 
правните работи, човечките ресурси и корпоративните 
функции на друштвото и носи назив директор за прав-
ни работи, човечки ресурси и корпоративни функции. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води, ор-
ганизира и е одговорен за поштенските операции и но-
си назив директор за поштенски операции. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-
ганизира и е одговорен за маркетингот и продажбата и 
носи назив директор за маркетинг и продажба. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води, ор-
ганизира и е одговорен за економските и финансиските 
работи и носи назив директор за економски и финан-
сиски работи. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-
ганизира и е одговорен за информатичката технологија 
и носи назив директор за информатичка технологија. 

 
НАДЗОРЕН ОДБОР НА ДРУШТВОТО 

 
Член 30 

Надзорниот одбор се состои од 5 членови, од кои 
два члена се назависни. 

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собра-
нието на друштвото. 

Еден од членовите на Надзорниот одбор се избира 
на предлог на синдикалната организација на друш-
твото. 

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 
назначува кои членови се избираат како назависни чле-
нови на Надзорниот одбор. 
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Член31 
Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 

мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на 
надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот 
одбор. 

 
Член 32 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-
сува четири години. 

 
Член 33 

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува сос-
таноците и претседава со нив, одговорен е за водење на 
евиденцијата за состаноците и организирањето на дру-
гите начини на работа и на одлучување на Надзорниот 
одбор. 

Ако претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претсе-
дава член на надзорниот одбор избран со мнозинството 
гласови од присутните членови на надзорниот одбор. 

 
Член 34 

Надзорниот одбор може да го разреши претседате-
лот во било кое време и да избере нов претседател на 
надзорен одбор. 

 
Член 35 

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-
ботат на состаноци. 

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

 
Член 36 

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 
од половината од вкупниот број на членови. 

 
Член 37 

Одлуките на надзорниот одбор се сметаат за доне-
сени ако за нив гласале повеќе од половината од вкуп-
ниот број на членови на надзорниот одбор. 

При донесувањето на одлуките од став 1 на овој 
член, во записникот се внесуваат податоци за гласање-
то за секој член поединечно, со образложение за при-
чините за гласањето. 

 
Член 38 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со друштвото што го врши управниот одбор. 

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги про-
верува книгите и документите на друштвото, како и 
имотот, особено благајната на друштвото и хартиите 
од вредност и стока.  

Надзорниот одбор дава согласност за службени па-
тувања во странство, кога во службената делегација па-
туваат повеќе од тројца вработени. 

Надзорниот одбор за вршење на одделни стручни 
работи од надзор може да задолжи одделни членови на 
одборот, овластен ревизор или стручни лица. 

 
Член 39 

Надзорниот одбор одржува состаноци ако тоа го на-
лага извршувањето на работите во рамките на неговите 
надлежности. 

Секој член на надзорниот одбор или на управниот 

одбор, со барање поднесено во писмена форма, може 

со наведување на причините и целта да побара од прет-

седателот на надзорниот одбор да свика состанок на 

надзорниот одбор. 

Состанокот мора да се одржи во рок од 15 дена од 

денот кога е поднесено барањето. 

Надзорниот одбор во текот на годината, задолжи-

телно одржува најмалку четири редовни состаноци и 

тоа на секои три месеци, при што еден од нив задолжи-

телно мора да се одржи во рок од еден месец пред од-

ржувањето на годишното собрание. 

Покрај обврската за одржување на состаноци опре-

делени со став 2 од овој член, надзорниот одбор може 

да одржува и други состаноци што ги свикува претсе-

дателот на надзорниот одбор или што се свикани по 

писмено барање на некој од членовите на надзорниот 

одбор, овластениот ревизор, како и по барање на акци-

онерите кои претставуваат најмалку една десеттина од 

акциите со право на глас. Барањето се доставува до 

претседателот на надзорниот одбор. 

Ако претседателот не го свика состанокот по под-

несеното писмено барање во рок од петнаесет дена од 

денот на поднесувањето, членовите на надзорниот од-

бор можат да го свикаат состанокот ако членот кој по-

барал свикување на состанокот добие поддршка од нај-

малку една третина од членовите на надзорниот одбор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 

Член 40 

Организациони делови на друштвото се дирекција 

и подружници. 
 

Член 41 

Директорот на подружницата ги врши следните ра-

боти: 

1. Организира, координира и раководи со процесот 

на целокупната работа на Подружницата; 

2. Обезбедува примена на законските прописи и на 

актите на друштвото; 

3. Спроведува одлуки и заклучоци од управниот од-

бор и одлуки и насоки дадени од генералниот директор 

и директорите на соодветните области; 

4. Се грижи за реализација на планските задачи; 

5. Склучува договори презема и други правни деј-

ствија во рамките на овластувањата дадени од управ-

ниот одбор; 

6. Се грижи за одржување на работната и техно-

лошката дисциплина и презема мерки за нејзино оства-

рување; 

7. Поднесува извештаи за работа на подружницата 

на управниот одбор; 

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбе-

дување на заштита на работа и заштита од пожар; 

9. Предлага расходување на основни средства и от-

стапување на истите во друга подружница на друш-

твото; 

10. Врши набавки во рамките на своите овластува-

ња согласно акт донесен од управниот одбор; 
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11. Донесува решенија за поединечни права, об-

врски и одговорности на работниците, по овластување 

од управниот одбор; 

12. Формира комисии и работни групи за извршува-

ње на пооделни работи; 

13. Се грижи за навремена наплата на побарувањата 

од коминтентите и презема мерки за остварување на 

наплатата; 

14. Се грижи за прием, пренос и достава на поштен-

ските пратки; 

15. Одговорен е за транспортот на паричните сред-

ства на територијата на подружниците; 

16. Врши други работи по овластување на управни-

от одбор. 

 

Член 42 

Со акт на управниот одбор поблиску се уредува 

внатрешната организација на друштвото и работите 

кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците. 

 

КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 

Член 43 

Управниот одбор на друштвото формира комисии 

од редот на своите членови и од други лица. 

Друштвото ги има следните комисии: 

Комисија за заштита на правата на работниците; 

Комисија за решавање на спорови помеѓу учесниците 

на Колективниот договор на друштвото; како и други 

комисии формирани од управниот одбор, надзорниот 

одбор, генералниот директор и директорите на Под-

ружници на друштвото, по укажаната потреба во про-

цесот на работењето. 

 

РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО 

 

Член 44 

Во друштвото се формира задолжително општа ре-

зерва (општ резервен фонд) и посебна резерва. 

 

Член 45 

Друштвото има задолжително општа резерва како 

општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќа-

ње од нето добивката. 

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 

15% од нето добивката, се додека резервите на друш-

твото не достигнат износ којшто е еднаков на една пе-

тина од основната главнина. Ако така создадената ре-

зерва се намали мора да се дополни на ист начин. 

Додека општата резерва не го надмине определени-

от најмал износ од став 2 од овој член, може да се 

употребува само за покривање на загубите. 

Кога општата резерва ќе го надмине најмалиот из-

нос и по покривање на сите загуби, со одлука на Соб-

ранието на друштвото, вишокот може да се употреби за 

дополнување на дивидендата, ако таа за деловната го-

дина не го достигнала најмалиот износ пропишан со 

овој статут. 

Член 46 

Во друштвото се создава посебна резерва заради 

покривање на загуба на друштвото. 

 

РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ 

НА ЗАГУБАТА 

 

Член 47 

Распределбата на добивката во Друштвото се врши 

врз основа на Одлука на Собранието на Друштвото, на 

предлог на Управниот одбор на друштвото, а во сог-

ласност со Годишната сметка на Друштвото. 

Собранието на Друштвото, на предлог на Управни-

от одбор, може да одлучи, добивката да не се дели во 

определена година и истата да се определи за развој на 

Друштвото или за друга намена. 

 

Член 48 

Доколку Друштвото со Годишната сметка искаже 

загуба, Собранието на Друштвото донесува Одлука за 

покривање на прикажаната загуба. 

Одлуката за покривање на загубата, Собранието на 

Друштвото ја донесува на предлог на Управниот одбор 

на Друштвото, во кој мора да се содржани причините 

за настанувањето на загубата и предлог за начинот на 

нејзиното покривање. 

 

СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА  

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Член 49 

Друштвото во согласност со закон и колективен до-

говор, обезбедува услови за работа и делување на Син-

дикатот. 

 

Член 50 

Синдикалната организација може на управниот од-

бор да му поднесува предлози, мислења и забелешки 

во врска  со остварувањето и заштитата на правата на 

работниците утврдени со закон и колективен договор. 

За поднесените предлози, мислења и забелешки, 

управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да ја 

извести синдикалната организација. 

 

НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ НА 

ДРУШТВОТО 

 

Член 51 

Сите акти, податоци и извештаи што ги донесува 

управниот одбор се објавуваат во службено гласило на 

друштвото. 

 

АКТИ НА ДРУШТВОТО 

 

Член 52 

Прашањата кои се од значење за друштвото, а не се 

уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на 

друштвото согласно закон и овој статут. 
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Актите на друштвото ги донесува управниот одбор 

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

тут. 

 

Член 53 

Актите на друштвото влегуваат во сила со денот на 

донесувањето. 

 

РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ВО ВОЕНА  

И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 54 

Во воена и вонредна состојба, друштвото продол-

жува со вршење на дејноста заради што во согласност 

со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, 

спроведува соодветни подготовки и изработува доку-

менти за работа во воена и вонредна состојба. 

 

Член 55 

Во воена состојба, друштвото презема мерки за 

заштита на работниците и материјалните добра од вое-

ни дејствија. 

 

Член 56 

Заради заштита на тајните податоци и информации 

од областа на одбраната, друштвото спроведува соод-

ветни мерки за нивна заштита. 

 

ДЕЛОВНА ТАЈНА 

 

Член 57 

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 податоци за деловна тајна се ут-

врдува со нормативен акт кој го донесува управниот 

одбор. 

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, 

кој согласно закон и овој статут не може да се прогласи 

за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок 

или постои обврска јавно да се објави. 

 

ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ 

 

Член 58 

Овој статут се менува и дополнува со одлука за из-

мена и дополнување на статутот. 

Постапка за измени и дополнување на статутот мо-

жат да покренат управниот одбор односно надзорниот 

одбор како и акционерите кои имаат најмалку една де-

сетина од вкупниот број на акциите со право на глас.  

Иницијативата во форма на амандмани се доставува 

до Управниот одбор. 

Предлогот на одлуката за измени и дополнување на 

статутот во кој што се наведени предложените измени, 

без разлика кој ја дал иницијативата, ја утврдува управ-

ниот одбор. 

Утврдениот предлог на одлука мора да биде об-

разложен. 

Член 59 

Одлуката за измени и дополнувања на статутот ја 

донесува Собранието на друштвото. 

Собранието со одлуката за измена и дополнување 

на статутот го овластува Надзорниот одбор да подгот-

ви пречистен текст на статутот во којшто се внесуваат 

измените извршени со одлуката за измена на статутот 

како и одлуките кои имаат карактер на одлука за изме-

на на статутот. 

Ако измените и дополнувањата на статутот содржат 

податоци што се запишуваат во трговски регистар, изме-

ните и дополнувањата задолжително се објавуваат во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

Генералниот директор, примерок од пречистениот 

текст доставува до Централниот регистар на Република 

Северна Македонија. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 60 

Со уписот во Централниот регистар на Република 

Македонија, средствата, правата, обврските, како и 

вработените на Јавното претпријатие за поштенски со-

обраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје, ги презема 

друштвото. 

 

Член 61 

До донесување на актите на друштвото, ќе се при-

менуваат актите на ЈП „Македонска пошта“ ц.о. 

Скопје, доколку не се во спротивност со закон и овој 

статут. 

 

Член 62 

Со влегување во сила на овој Статут престанува да 

важи Статутот на ЈП „Македонска пошта” ц.о. Скопје 

од 27.3.1997 година, на кој Владата на Република Ма-

кедонија има дадено согласност со одлука бр. 23-327/3 

од 31.3.1997 година и Статутот на Акционерско друш-

тво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“- 

Скопје во државна сопственост донесен од Владата на 

Република Македонија заведен под број 19-2760/2 од 

19 јуни 2006 година, објавен во „Службен весник на 

Република Македонија“ број 76/2006. 

 

Член 63 

Овој Статут влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

НО бр. 0202-595/4 Претседател 

2 мај 2019 година на Надзорен одбор, 

Скопје Весна Павлеска, с.р. 
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