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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3315.
Врз основа на член 11 алинеја 5 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/98,
98/00 и 48/09 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.143/19 и 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2018
ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје за 2018 година бр.05-357/2 oд 11.3.2019
година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 11.3.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6698/1
Претседател на Владата
8 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3316.
Врз основа на член 11 алинеја 6 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/98,
98/00 и 48/09 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.143/19 и 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ
ВО ПЕРИОД ОД 1.1.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА
Со оваа oдлука се дава согласност на Извештајот за
работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје во период од 1.1.2018 до 31.12.2018
година бр.02-669/4 oд 16.8.2019 година, усвоен од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 15.8.2019 година.
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6698/2
8 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3317.
Врз основа на член 44 став (4) 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, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 8 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ДРЖАВНИ ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“
П.О. - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Центарот
за управување со кризи му престанува користењето на
движна ствар и тоа:
- патничко моторно возило марка Пежо, тип 407,
регистарска ознака SK–728–PN, број на мотор
10LH4Q1439405, број на шасија VF36DRFJC21455639,
година на производство 2006 година, работна зафатнина на моторот 1997 cm3, сила на моторот 103 KW, боја
на каросерија 20 црна, форма на каросерија – лимузина.
Член 2
Движната ствар од член 1 од ова одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални
шуми“ П.О. - Скопје.
Член 3
Директорот на Центарот за управување со кризи
склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални
шуми“ П.О. - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7018/1
Претседател на Владата
8 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3318.
Врз основа на член 47 став (1) 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 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника
за нефрологија - Скопје, и тоа:
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Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско
јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој
управува и оперира Министерството за финансии Управа за имотно - правни работи, согласно проценката од Бирото за судски вештачења број CB V 79/18 од
2.11.2018 година, во која е проценета вредноста на
движните ствари од член 1 од оваа одлука и истата
претставува почетна цена за електронското јавно наддавање.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7143/1
Претседател на Владата
8 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3319.
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“
бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014, 53/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 2 октомври 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Владата на Република Северна Македонија дава
согласност на Одлуката на Советот на Институтот за
акредитација на Република Северна Македонија,
бр. 02-401/4 од 25 септември 2019 година, со која за
директор на Институтот е избран м-р Слободен Чокревски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 24-7330/2
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3320.
Врз основа на член 11 став 1 алинеја 1 од Законот
за финансиската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2014, 43/2014, 33/2015,
27/2016, 83/2018 и 198/2018), Владата на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 2 октомври 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА
1. На Берат Дехари, му се утврдува престанок на
функцијата заменик директор на Управата за финансиска полиција, орган во состав на Министерството за
финансии, заклучно со 6.10.2019 година, поради истек
на мандатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24-7461/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3321.
Врз основа на член 7 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 99/2009, 83/2010,
36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014,
146/2015, 217/2015, 30/2016 и 21/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
3 октомври 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ
1. За претседател и членoви на Националната комисија за учебници се именуваат:
а) за претседател
- проф. д-р Константин Петковски
б) за членови
од редот на високообразовните и научните установи од областа на јазиците:
- проф. д-р Маја Бојаџиевска
- проф.д-р Бисера Kостадинова Стојчевска
- проф.д-р Катерина Велјановска
од редот на високообразовните и научни установи
од областа на општествено-хуманистичките науки:
- доц. д-р Јасмина Делчева Диздаревиќ
од редот на високообразовните и научните установи од областа на природните науки, математика и техника:
- проф. д-р Димитар Ташковски
- проф. д-р Иван Чорбев
- доц. д-р Башким Зибери
- проф. д-р Владимир Радевски
од редот на високообразовните и научните установи од областа на уметностите и спортот:
- д-р Ивица Зориќ
- Доц. д-р Блерим Саити
- Проф. м-р Зоја Бузалковска
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- Проф м-р Јана Андреевска
од редот на основните и средните училишта:
- Жуко Филипоски
- м-р Зоран Христовски
- Маја Старова
- Розита Благојевиќ
- Мерита Коџаѓику
- Гани Ахмети
- Насер Мифтари.
2. Со именувањето на претседателот и членовите на
Националната комисија за учебници на досегашниот
претседател и членови им престанува должноста.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 7743/1
Претседател на Владата
3 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3322.
Врз основа на член 57 од Законот за здравственото
осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014,
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015,
61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015,
192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016,
142/2016 и 171/2017), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 8 октомври 2019
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, се именува Орхан Рамадани, досегашен вршител на должноста директор на Фондот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 7747/1
Претседател на Владата
8 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3323.
Врз основа на член 13 од Законот за Агенција за национална безбедност („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.108/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2
октомври 2019 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За заменик на директорот на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија
се именува Ариф Асани, сметано од 3 септември 2019
година.
2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи решението бр.24-6571/2 од 27 август 2019
година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 7750/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3324.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот
суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/92), на седницата одржана
на 2 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр.09-200/2 од 18.5.2018
година за донесување на Детален урбанистички план за
градска четврт И 17 блок 17.02, донесена од Советот на
Општина Аеродром („Службен гласник на Општина
Аеродром“ бр. 6 од 21 мај 2018).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
3. Дејан Митески и други граѓани од Скопје, до
Уставниот суд на Република Македонија поднесоа иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од ова решение.
Според наводите во иницијативата, Секторот за урбанизам на Општина Аеродром, во постапката за донесување на оспорениот детален урбанистички план постапил спротивно на член 39 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање бидејќи наместо преку информатичкиот систем е-урбанизам, урбанистичкиот план до Советот го доставил во писмена форма со
барање за донесување одлука за оспорениот детален
урбанистички план.
Пред донесувањето на Деталниот урбанистички
план и во моментот на донесување на планот, од страна на Општина Аеродром на членовите на Советот на
Општината не им бил овозможен пристап преку информатичкиот систем е-урбанизам до извештајот за
спроведената јавна анкета и предлогот на урбанистич-
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киот план, со што бил прекршен член 39 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно била повредена постапката за донесување на планот, со што на советниците им било наметнато да донесат одлука за предложениот план, без да ги имаат на
увид забелешките од јавната анкета и предлог планот
во електронска форма.
Во иницијативата се наведува дека конечниот предлог - план бил изработен во февруари 2018 година, а од
согласноста што ја дало Министерството за транспорт
и врски со допис бр.24-5415/1 од 2 мај 2018 (стр.3 точка 5) произлегувало дека Градот Скопје дал мислење
на конечен предлог-план издадено под бр.13-7094/2 од
28 септември 2017 година (стр.3, точка 2), а Агенцијата
за катастар на недвижности дала мислење на конечниот предлог-план издадено под бр. 0928-21471/6 од 2 октомври 2017 година (страна 3, точка 3) што било пред
изработувањетo на конечниот предлог-план од февруари 2018 година, што било спротивно на член 36 став 1
од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Според тоа, Градот Скопје и Агенцијата за катастар
на недвижности дале мислење на „конечен предлог
план“ од септември 2017 година, а конечниот предлогплан којшто бил усвоен од страна на Советот на Општина Аеродром бил од февруари 2018 година. Со тоа
постапката за донесување на оспорениот план била
прекршена, бидејќи по конечниот предлог-план не се
произнеле Градот Скопје и Агенцијата за катастар на
недвижности, што било обврска утврдена во член 36
став 1 од Законот.
Во иницијативата подносителите го цитираат член
61 став 10 од Законот за животната средина којшто се
однесува на обврската за објавување на одлуката за
неспроведување на стратегиска оцена, против која јавноста има право на жалба и наведуваат дека оваа одлука (бр.18-2320/1 од 8 јуни 2018 год.) не била објавена
со што било оневозможено правото на жалба.
Подносителите на иницијативата се повикуваат на
Решението на Уставниот суд бр.95/2017 со кое била
поведена постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт „3 06“ донесена од
Општина Карпош, поради истите причини како и во
предметната иницијатива.
Поради наведените причини со иницијативата се
бара Уставниот суд да поведе постапка за оценување
на уставноста и законитоста на оспорената одлука и по
спроведената постапка истата да ја поништи или укине.
Подносителите предлагаат до донесување на конечната
одлука, согласно членот 50 од Уставот и член 27 став 1
од Деловникот на Уставниот суд, Судот да донесе решение за запирање на извршувањето на поединечните
акти или дејствија што се преземени врз основа на оспорената одлука бидејќи со нејзиното извршување би
можеле да настанат тешко отстранливи и ненадоместливи последици.
4. Судот на седницата утврди дека оспорената Одлука бр.09-200/2 од 18.5.2018 за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт И 17 блок
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17.02, Советот на Општина Аеродром ја донел на седницата одржана на 17 мај 2018 и таа е објавена во
„Службен гласник на Општина Аеродром“ бр. 6 од 21
мај 2018.
Во членот 1 од Одлуката е определено дека со оваа
одлука се донесува Предлог на Детален урбанистички
план за градска четврт И 17 блок И 17.02 Општина
Аеродром, Скопје. Одлуката за донесување на Предлог на Детален урбанистички план за градска четврт И
17 блок И 17.02, Општина Аеродром, Скопје ги почитува определбите на Генералниот урбанистички план
на Град Скопје 2012-2022, Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015 и
31/2016), Правилникот за поблиска содржина, форма и
начин на обработка на генерален урбанистички план,
детален урбанистички план, урбанистички план за
село, урбанистички план вон населено место и регулациски план, формата, содржината на начинот на обработка на урбанистичко-планските документации и архитектонско - урбанистичкиот проект и содржина, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/2015) и Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 142/2015, 217/2015,
222/2015, 228/2015 и 35/2016).
Во членот 2 од Одлуката е определен опфатот на
деталниот урбанистички план, во членот 3 е означена
документационата основа на планот (текстуален дел,
нумерички дел и графички дел) и планската документација. Во членот 5 е определено влегувањето во сила
на Одлуката.
5. Врз основа на документацијата и одговорот што
го достави Општина Аеродром, во претходна постапка
Уставниот суд ја утврди следнава фактичка состојба:
Иницијативата за изработка на ДУП за урбаната
единица И-17 блок 2, ја дало физичкото лице Борис
Никодиновски од Скопје, на 27 ноември 2015 година.
На 16 декември 2015 година, Советот на Општина
Аеродром донел заклучок за усвојување на Информацијата од Комисијата за урбанизам на Општина Аеродром за отпочнување на постапка за изработка на планска документација за детален урбанистички план за урбанистичката четврт И 17 за блок 02.
Комисијата за урбанизам на Општина Аеродром
била формирана на 25 јуни 2015 година со решение на
градоначалникот Ивица Коневски. Во решението е наведено дека оваа комисија ќе постапува, меѓу другото,
и по ДУП за четврт И 17.
Стручно мислење по Предлог-планот од Комисијата за урбанизам, бр.18-2078/1 од 5.5.2017 година, регистрирано во е-урбанизам на ден 5.5.2017 година;
Коригиран предлог-план од декември, 2017 година
регистриран во е-урбанизам на ден 11.1.2018 година;
Стручно мислење по Предлог-планот од Комисијата за урбанизам, бр.18- 2399/1 од 15.5.2017 година;
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена
(бр.18-2320/1 од 8 јуни 2017 година);
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Решение за организирање на јавна презентација и
јавна анкета (бр.18-2341/1 од 9 јуни 2017 год);
Решение за формирање на Стручна комисија за изготвување извештаи и одговарање по анкетни прашања
од спроведената јавна анкета (бр.18-2341/2 од 9 јуни
2017 год);
Соопштение за организирање на јавна презентација
и јавна анкета (бр.18-2341/3 од 9 јуни 2017 год);
Анкетен лист бр.1 поднесен од лицето Борис Никодиновски на 20 јуни 2017 година;
Извештај за постапување по одржана јавна анкета и
јавна презентација (бр.18-2637/1 од 7 јули 2017 год) во
кој се констатира дека бил доставен еден анкетен лист
од Борис Никодиновски и дека забелешката се прифаќа;
Записник од одржаната јавна презентација (бр.182637/2 од 7 јули 2017);
Извештај за одржани стручни консултации по предлог ДУП (бр.18-2637/3 од 7 јули 2017);
Известување за постапување по Извештајот од одржаната јавна презентација, јавна анкета и стручни
консултации по предлог ДУП (бр.18-2637/4 од 7 јули
2017 год);
Одговор на анкетен лист бр.1 доставен до Борис
Никодиновски (бр.18-2637/5 од 12 јули 2017);
Известување од Министерството за животна средина и просторно планирање дека се прифаќа Одлуката за
неспроведување стратегиска оцена за влијание на животната средина и укажување дека одлуката и формуларите задолжително се објавуваат на веб-страницата
на органот што го носи планскиот документ (бр.УП115-848/2017 од 5 јули 2017);
Барање мислење за урбанистичкиот план од Комисијата за урбанизам на Град Скопје (бр.18-3216/1 од 12
септември 2017);
Мислење од Комисијата за урбанизам на Град
Скопје дека планот не е изработен во согласност со Генералниот урбанистички план и дадени забелешки
(бр.13-6808/2 од 15.9.2017);
Барање мислење до Комисијата за урбанизам на
Град Скопје (бр.18-3307/1 од 21 септември 2017);
Позитивно мислење од Комисијата за урбанизам на
Град Скопје дека планот е изработен во согласност со
Генералниот урбанистички план (бр.13-7094/2 од 28
септември 2017 год);
Позитивно мислење од Агенцијата за катастар на
недвижности за извршено споредување на податоците
од ДУП со податоците од катастарскиот план за КО
Кисела Вода 2 (бр.0928-2147/6 од 2 октомври 2017);
Барање за извршување на ревизија на ДУП (бр.183558/1 од 17 октомври 2017) од страна на Друштво за
планирање, проектирање и инженеринг ПРОСТОР од
Куманово;
Барање согласност за ДУП за градска четврт И 17
блок И 17.02 од Министерството за транспорт и врски
(18-2559/1 од 17 октомври 2017);
Допис од Министерството за транспорт и врски дека не е дадена согласност и за враќање документација
(бр.9724/2 од 31 октомври 2017);

15 октомври 2019

Позитивен извештај од извршена Стручна ревизија
по Конечен предлог-детален урбанистички план за
градска четврт И 17, блок И 17.02, Општина АеродромСкопје, за плански период (2016-2021), со плански опфат (6,2977ха), изработен “ИН-ПУМА" Скопје со техн.
бр. 109/2016, арх.бр.09-371/2 од 23.04.2018 година изготвена од доел “ПРОСТОР“ Д.О.О. Куманово, со технички број 88/17;
Барање согласност за ДУП за градска четврт И 17
блок И 17.02 од Министерството за транспорт и врски
(18-1561/1 од 2 мај 2018);
Министерството за транспорт и врски со акт бр.245145/2 од 3 мај 2018 дало согласност на Конечен предлог ДУП за градска четврт И 17 блок И 17.02, за плански период (2016-2021) со плански опфат (6,2977ха) изработен од ИН-ПУМА со техн.бр.109/2016 од април
2018;
Одлуката за донесување на Предлог - детален урбанистички план за градска четврт И 17 блок И 17.02 била донесена од страна на Советот на Општина Аеродром на 17 мај 2018 година.
По приемот на одговорот и документацијата врз основа на која се утврди фактичката состојба наведена
погоре, од Општина Аеродром беа побарани дополнителни информации. Од дополнителниот одговор се утврди следново:
Во текот на постапката за овој ДУП, изработувачот
на планот Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА од Скопје, до Општина Аеродром, преку системот на е-урбанизам, предлог планот го доставил 11 пати и тоа на 3.8.2017 година, 7.9.2017 година,
21.9.2017 година, 17.11.2017 година, 29.12.2017 година,
11.1.2018 година, 14.3.2018 година, 22.3.2018 година,
19.4.2018 година, 24.4.2018 година и 27.4.2018 година.
Во дополнителниот одговор, Општина Аеродром
известува дека Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена бр.18-2320/1 од 8 јуни 2016 година не е објавена на веб - страната на Општината.
Предлог - планот на кој Министерството за транспорт и врски дало согласност, не беше доставен до
Уставниот суд.
6. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот на
Република Северна Македонија, владеењето на правото
и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата, се темелни вредности на уставниот поредок на
Република Северна Македонија.
Според членот 51 од Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност
со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според членот 43 од Уставот, секој човек има право на здрава животна средина. Секој е должен да ја
унапредува и штити животната средина и природата.
Републиката обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.
7. Просторното и урбанистичкото планирање е
предмет на уредување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 119/2014, 44/2015 –две измени,
193/2015) којшто во членот 1 определува дека со овој
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закон се уредуваат условите и системот на просторното
и урбанистичкото планирање, видовите на планска документација и постапката за изработување и донесување на истата како и други прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање.
Новина во важечкиот Закон за просторно и урбанистичко планирање (донесен во 2014 година), е тоа
што постапката за изработување и донесување на урбанистички планови се спроведува електронски, преку
информациски систем наречен е-урбанизам (член 24 од
Законот). Согласно ставот 2 на овој член, корисници на
информацискиот систем е-урбанизам се изработувачот
на урбанистичкиот план, донесувачот на урбанистичкиот план, органите на државна управа коишто се
вклучени во постапката за донесување на урбанистички план, субјектите од член 32 став (1) на овој закон,
членовите на комисијата за урбанизам од член 23 на
овој закон, членовите на комисиите од член 34 став (8)
на овој закон и член 35 став (10) на овој закон, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Државен управен инспекторат, учесниците во стручна расправа и јавна анкета и членовите на Советите на општините, општините во Градот Скопје и Градот
Скопје.
Во ставот 3 на овој член е определено дека размената на податоци помеѓу корисниците на информацискиот систем е-урбанизам од ставот 2 на овој член се потврдува од страна на корисникот со валиден дигитален
сертификат издаден од овластен издавач, преку информацискиот систем е-урбанизам.
Според членот 26 од Законот, урбанистичките планови се изработуваат врз основа на планска програма
со која се утврдува границата и содржината на планскиот опфат и истата се состои од текстуален и графички дел.
Според членот 28 од Законот, стратегиска оцена за
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето при донесување на детален урбанистички план се
спроведува само доколку не била спроведена стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз
здравјето на луѓето при донесувањето на генералниот
урбанистички план врз основа на кој е изработен предметниот детален урбанистички план. Донесувачот на
урбанистичките планови и урбанистичко-планската документација од ставот 1 на овој член е должен по донесување на годишната програма од член 20 став 1 на
овој закон, да донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание
врз животната средина и врз здравјето на луѓето, во која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на оценката, на начин и постапка пропишани со Законот за животната средина.
Согласно член 29 став 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, деталниот урбанистички
план се изработува во една фаза, како предлог на план.
Во членот 31 од Законот е определено дека предлогот на деталниот урбанистички план го изработува изработувачот на урбанистичкиот план, во согласност со
одобрената планска програма од членот 26 на овој закон.
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Во членот 33 од Законот е предвидено дека по изготвување на предлогот на деталниот урбанистички
план, надлежната комисија за урбанизам од членот 23
на овој закон, должна е во електронска форма преку
информацискиот систем е-урбанизам, да даде стручно
мислење за согледување на степенот на усогласеноста
на планот со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на истиот. Надлежната комисија од
членот 23 на овој закон е должна мислењето од став 1
на овој член да го даде во рок од осум работни дена од
денот на доставување на предлогот на детален урбанистички план од страна на изработувачот на урбанистичкиот план, а во спротивно ќе се смета дека е издадено позитивно мислење. Изработувачот на урбанистичкиот план, должен е да постапи по стручното мислење
од ставот 1 на овој член и да го достави предлогот на
планот до донесувачот на урбанистичкиот план.
Согласно членот 35 од Законот, јавна презентација
и јавна анкета се спроведува на предлог на детален урбанистички план, по добивање на стручно мислење на
предлогот на план согласно член 33 на овој закон. Општината односно општината во Градот Скопје започнува постапка за спроведување на јавна презентација и
јавна анкета за предлогот на деталниот урбанистички
план, најдоцна во рок од пет работни дена по приемот
на предлогот на урбанистичкиот план за кој е дадено
стручно мислење согласно член 33 на овој закон. За одржувањето на јавна презентација и јавна анкета се известуваат субјектите од член 32 став 1 на овој закон, во
електронска форма преку информациски систем е-урбанизам, а се објавува и соопштение во информациски
систем е-урбанизам, како и во две јавни гласила, најмалку три работни дена пред започнувањето на јавната
анкета. Јавната анкета од ставот 1 на овој член истовремено се спроведува и во електронска и во писмена
форма. Јавната анкета во електронска форма се спроведува преку информацискиот систем е-урбанизам, а јавната анкета во писмена форма се спроведува со излагање на планот на јавно место коешто се наоѓа во општината или во просториите на општината. Јавната презентација е стручно презентирање на планот коешто се организира во рамките на јавната анкета и трае еден работен ден. Јавната анкета за предлог на детален урбанистички план трае најмалку десет работни дена, во кој
рок субјектите од член 32 став 1 на овој закон како и
сите заинтересирани физички и правни лица можат на
анкетни листови да достават забелешки и предлози по
предлогот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена
форма. Доколку во роковите утврдени во ставот 8 на
овој член субјектите од член 32 став 1 на овој закон и
другите учесници, не достават забелешки и предлози,
ќе се смета дека немаат забелешки и предлози на планското решение. За спроведената јавна презентација и
јавна анкета се изработува извештај со образложение
за прифатените и неприфатените забелешки за урбанистичкиот план, од страна на стручна комисија формирана од градоначалникот на општината односно општината на Градот Скопје, која е составена од три члена и тоа претставник на изработувачот на планот, вработено лице во општинската администрација надлежно
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за урбанистичко планирање и стручен работник од областа на урбанистичкото планирање. Извештајот од
ставот 10 на овој член се изработува најдоцна во рок од
пет работни дена од денот на завршување на јавната
анкета и истиот е составен дел на предлогот на планот,
а се прикачува и во електронска форма во информацискиот систем е-урбанизам. Врз основа на извештајот,
комисијата од ставот 10 на овој член е должна, во рок
од пет работни дена од изготвувањето на извештајот да
го извести секој субјект од член 32 став 1 на овој закон
и секое физичко и правно лице кои поднеле анкетен
лист, со образложение за прифаќање или неприфаќање
на неговите забелешки или предлози, при што лицата
кои поднеле анкетен лист во електронска форма се известуваат електронски преку информациски систем еурбанизам, а лицата кои поднеле анкетен лист во хартиена форма се известуваат писмено. Доколку комисијата од ставот 10 на овој член оцени дека предлогот на
планот со прифатените забелешки од јавната анкета
претрпел значајни промени (промена на границата на
урбанистичкиот опфат, промена на регулациона линија
и промена на намената на земјиштето), повторно се
спроведува јавна презентација и јавна анкета. Повторената јавна анкета и јавна презентација трае најмалку
пет работни дена. Изработувачот на планот изработува
конечен предлог на урбанистичкиот план, најдоцна во
рок од 10 работни дена од изготвувањето на извештајот
од ставот 10 на овој член и истиот го доставува до донесувачот на урбанистичкиот план.
Според членот 36 од Законот, донесувачот на урбанистичкиот план е должен веднаш по приемот на конечен предлог на детален урбанистички план, преку информацискиот систем е-урбанизам во електронска
форма, да достави барање за мислење до органот надлежен за заштита на културното наследство, органот
надлежен за заштита на животната средина, органот
надлежен за здравствената заштита, органот надлежен
за социјалната заштита, органот надлежен за образованието, Агенцијата за катастар за недвижности, а општините во Градот Скопје и до Градот Скопје.
Агенцијата за катастар на недвижности е должна да
даде мислење за утврдената состојба по извршеното
споредување на податоците од урбанистичкиот план со
податоците од катастарскиот план, а Градот Скопје дали предлогот на детален урбанистички план на општините во Градот Скопје е во согласност со Генералниот
урбанистички план и дали се почитувани одредбите за
примарната сообраќајна мрежа на Генералниот урбанистички план на Градот Скопје. Субјектите од ставот
3 на овој член се должни во рок од пет работни дена од
приемот на барањето од ставот 1 на овој член, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам да дадат мислење, а во спротивно ќе се смета дека немаат забелешки и дека е дадено позитивно мислење, при што евентуалните идни штети настанати поради непостапувањето, ќе бидат на товар на органот
којшто не постапил по барањето.
Во членот 37 од Законот е регулирана постапката за
стручна ревизија на планот и е предвидено дека на конечниот предлог на урбанистичкиот план се врши
стручна ревизија со која се утврдува дали е изработен
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во согласност со одредбите на овој закон и прописите
донесени врз основа на овој закон. Стручна ревизија
врши правно лице кое поседува лиценца за ревизија на
урбанистички планови. За извршената стручна ревизија, се изготвува извештај за стручна ревизија на урбанистичкиот план, во кој се констатира дали е изработен
во согласност со одредбите на овој закон и прописите
донесени врз основа на истиот или има недостатоци
коишто треба да се отстранат.
Во членот 38 од Законот е уредена постапката за
давање согласност на урбанистичкиот план од страна
на органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на уредувањето на просторот,
со која се потврдува дека е изработен во согласност со
одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. Надлежниот орган е должен во рок
од 20 работни дена од денот на поднесувањето на барањето за добивање на согласност од страна на донесувачот на планот, да издаде согласност или да достави известување за констатирани недостатоци на урбанистичкиот план до донесувачот на урбанистичкиот план,
во електронска форма преку информацискиот систем еурбанизам. Органот на државна управа надлежен за
вршење на работите од областа на уредувањето на
просторот, при повторно разгледување на урбанистички план за кој претходно било издадено известување за
недостатоци согласно ставот 2 на овој член, не може да
наведе нови недостатоци коишто претходно не биле
наведени во известувањето за недостатоци, освен доколку повторно е спроведена јавна анкета, или кога постојат нови податоци коишто не биле приложени со барањето за добивање согласност на урбанистичкиот
план за кој претходно било издадено известување за
недостатоци. По добивањето на согласноста, урбанистичкиот план се доставува до донесувачот на урбанистичкиот план, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам.
Во членот 39 од Законот е предвидено дека градоначалникот на општината, општината во Градот Скопје
и Градот Скопје е должен најдоцна три работни дена
по добивање на согласноста од член 38 став 2 на овој
закон, а доколку не е издадена согласност и не е доставено известување за констатирани недостатоци на урбанистичкиот план, по истекот на рокот за издавање на
согласност утврден во член 38 став 2 на овој закон, да
го достави предлогот на планот во електронска форма
преку информацискиот систем е-урбанизам, до советот
на општината, општината во Градот Скопје и Градот
Скопје, а претседателот на Советот е должен предлогот
на планот да го стави на првата наредна седница на Советот, а Советот е должен да одлучи по истиот на истата седница.
8. Од анализата на наведените уставни и законски
одредби произлегува дека владеењето на правото и
уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата се темелни вредности на уставниот поредок на Републиката, во која смисла законодавецот, со Законот за
просторно и урбанистичко планирање, пропишал прецизна регулатива во врска со планирањето на просто-
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рот, точно определувајќи ги плановите за просторно и
урбанистичко планирање, нивната содржина и постапката за нивно донесување која е опишана погоре.
Од фактичката состојба утврдена во текот на претходната постапка врз основа на доставеното мислење и
документација, Судот утврди дека одделните наводи во
иницијативата се основани.
Имено, наводите во иницијативата дека Секторот за
урбанизам наместо преку информацискиот систем еурбанизам, урбанистичкиот план до Советот го доставил во писмена форма, а не во електронска форма се
основани. Ова од причина што од доставената листа на
сите документи што биле доставувани во текот на постапката преку системот на е-урбанизам, произлегува
дека последниот предлог-план кој бил ставен во системот на е-урбанизам е со датум 27 април 2018 година,
во форма на конечен предлог-план на кој Министерството за транспорт и врски дало согласност со акт
бр.24-5145/2 од 3 мај 2018 година. Согласно членот 39
од Законот за просторно и урбанистичко планирање,
градоначалникот на општината бил должен најдоцна
три работни дена по добивањето на согласноста да го
достави предлогот на планот во електронска форма
преку информацискиот систем е-урбанизам до советот
на општината, за да советот одлучи. Меѓутоа, од доставената документација се утврди дека по дадената согласност на планот од страна на Министерството, односно по 3 мај 2018 година, во системот на е-урбанизам не бил прикачен конечниот предлог-план со што не
е испочитувана обврската од член 39 став 1 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање.
Исто така, основани се наводите во иницијативата
за повреда на член 36 став 1 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање коишто се однесуваат на мислењето што треба да го дадат Градот Скопје и Агенцијата за катастар на недвижности, коешто мислење треба да се даде на конечниот предлог план. Од фактичката состојба наведена погоре произлегува дека Градот
Скопје мислењето го дал во септември 2017 година, а
Агенцијата за катастар на недвижности во октомври
2017 година. Меѓутоа, во системот на е-урбанизам документи со наслов „конечен предлог план“ биле прикачувани и потоа, односно на 17.11.2017 година, на
29.12.2017 година, на 11.1.2018 година, на 14.3.2018 година, на 22.3.2018 година, на 19.4.2018 година, на
24.4.2018 година и последниот конечен предлог-план
бил со датум од 27.4.2018 година.
Судот во претходна постапка од Советот на Општина Аеродром побара дополнителни информации во
оваа смисла, односно побара одговор на прашањето од
кој датум е последниот конечен предлог-план и побара
до Судот да се достави последниот конечен предлог
план. Со оглед на тоа што не беше даден одговор на
ова прашање и не беше доставен конечниот предлог
план, произлегува дека се основани наводите во иницијативата дека Градот Скопје и Агенцијата за катастар
на недвижности дале мислење по предлог-план кој подоцна претрпел повеќе измени, што е спротивно на
член 36 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
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Во однос на обврската за објавување на одлуката за
неспроведување на стратегиска оцена за влијанието на
планот врз животната средина, Уставниот суд во досегашната уставно-судска практика, повеќепати укажал
дека изработката на стратегиска оцена за влијание врз
животната средина и врз здравјето на луѓето е дел од
постапката за донесување на урбанистичките планови,
иако оваа проблематика не е предмет на Законот за
просторно и урбанистичко планирање, туку е регулирана со Законот за животната средина.
Законот за животната средина во член 65 став 6 определува дека органот којшто го подготвува планскиот
документ е должен да донесе одлука за спроведување
или одлука за неспроведување на стратегиска оцена во
која се образложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето. Во истиот член е предвидена
обврска за органот што го подготвува планскиот документ, одлуката од ставот 6, заедно со формуларите да
ги објави на својата веб-страница. Согласно ставот 11
на истиот член, против одлуката од ставот 6 на овој
член, јавноста има право на жалба во рок од 15 дена од
денот на нејзиното објавување на веб-страницата на
органот кој го подготвува планскиот документ до министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина.
Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека
постои законска обврска општината, во постапката за
донесување на ДУП, да донесе одлука за спроведување
или одлука за неспроведување на стратегиска оцена за
влијание на животната средина во која се образложени
причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на стратегиската оцена, но притоа, органот што
го подготвува планскиот документ е должен, согласно
член 65 од Законот за животната средина, на што упатува Законот за просторно и урбанистичко планирање,
на својата веб-страница да ја објави наведената одлука,
заедно со соодветните формулари, од кој датум тече
рокот за запознавање на јавноста со одлуката и можноста за поднесување на жалба на истата.
Во конкретниот случај, од доставената документација се утврди дека била донесена Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, заведена под бр.182320/1 од 8 јуни 2017 година, во која било констатирано дека за предметниот план не е потребно да се спроведе стратегиска оцена за влијанието врз животната
средина согласно член 65 од Законот за животната средина. Во точката 4 од Одлуката е наведено дека против
одлуката може да се поднесе жалба до Министерството
за животна средина во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб - страната.
Во одговорот од Општината Аеродром се наведува
дека образецот и формуларот потребен за добивање позитивно мислење за неспроведување на стратегиска
оцена бил доставен писмено и електронски преку е-урбанизам и дека биле објавени на веб-страната на Општина Аеродром, врз основа на што било добиено и
позитивно мислење од страна на Министерството за
животна средина коешто било прикачено во системот
е-урбанизам. Меѓутоа, во врска со одлуката, во допол-
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нителниот одговор доставен од Општина Аеродром е
наведено дека Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена бр.18-2320/1 од 8 јуни 2017 година не била
објавена на веб-страната на општината.
Тргнувајќи од фактот дека објавувањето на одлуката за спроведување или за неспроведување на стратегиска процена на веб-страната на општината е законски
пропишана обврска при донесување на детален урбанистички план и дека против ваквата одлука јавноста
има право на жалба во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување на веб-страната на органот којшто
го подготвува планскиот документ, произлегува дека
објавувањето на одлуката за спроведување, односно
неспроведување на стратегиска процена на веб-страната на општината е дел од законски пропишаната постапка за донесување на детален урбанистички план, од
кој зависи информирањето на јавноста и остварувањето на правото на правна заштита во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина, така што
нејзиното необјавување претставува повреда на постапката.
Сите горенаведени пропусти укажуваат дека постапката за донесување на оспорениот детален урбанистички план за градска четврт И 17 блок 17.02 не била
запазена во целост согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за животната средина. Тоа според оценката на Судот, води кон повреда
на начелото на владеењето на правото, како темелна
вредност на уставниот поредок, поради што Судот основано изрази сомневање за согласноста на оспорената
одлука со член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот на Република Северна Македонија, со членовите 36 и 39 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање, како
и со членот 65 од Законот за животната средина.
Во однос на наводите во иницијативата дека на членовите на Советот не им бил овозможен пристап преку
системот на е-урбанизам до извештајот за спроведената јавна анкета за предлогот на урбанистичкиот план,
се утврди дека тие се неосновани. Имено, од увидот во
листата на сите документи што биле донесени во постапката за донесување на оспорениот детален урбанистички план, коишто документи биле прикачени во
системот на е-урбанизам, произлегува дека на 22 август 2017 во системот е-урбанизам бил прикачен документ насловен како Извештај за одржана јавна анкета.
Од писмените докази што беа доставени до Судот, се
утврди дека во документот со наслов Извештај за постапување по одржана јавна анкета и јавна презентација по предлогот детален урбанистички план за градска
четврт И 17.02, Општина Аеродром, се содржани записник од одржана јавна расправа и записник од јавна
анкета, констатирано е дека бил доставен еден анкетен
лист и дека забелешката од анкетниот лист била прифатена.
9. Во врска со предлогот на подносителите на иницијативата до донесување на конечната одлука Судот
да донесе решение за запирање на извршувањето на
поединечните акти или дејствија што се преземени врз
основа на оспорената одлука, Судот оцени дека не се
исполнети условите од членот 27 од Деловникот на Судот за изрекување на времена мерка.
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10. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како
во точката 1 од оваа одлука.
11. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р
Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина
Маркудова и Сали Мурати.
У. бр. 77/2018
2 октомври 2019 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

АД МЕПСО
3325.
Врз основа на член 418 од Законот за трговските
друштва (,,Службен весник на РМ“ 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, 120/18), а во согласност со Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на
Република Северна Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и управување со
електроенергетскиот систем, во државна сопственост,
Скопје, на ден 9.10.2019 годинa, се изготви
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
НА СТАТУТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Статут се утврдува: фирмата, седиштето,
предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот,
постапката за свикување и одржување на собранието,
фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, организација, формата и начинот на објавувањата и други
одредби што се од значење за Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија,
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во
државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст:
Друштвото).
Член 2
Друштвото настана со Одлука за поделба на Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство
на Македонија“ во државна сопственост, Скопје бр.233343/1 од 27.9.2004 година, донесена од Владата на Република Македонија, врз основа на Законот за преоб-
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разба на Електростопанство на Република Македонија.
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/04).
Друштвото е еден од правните следбеници на АД
„Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар во
Основниот суд Скопје 1 под П.Трег.бр.362/2001.

било дел од какво било ново или дополнително издавање на акции или хартии од вредност што може да се
претворат во акции или на друг начин даваат право на
акции, освен во обем што се бара во Законот за трговски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии
од вредност се или одсега ќе бидат одобрени или на кој
било начин да се издадени.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

V. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 3
Друштвото работи и учествува во правниот промет
под фирма: Оператор на електропреносниот систем на
Република Северна Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и управување со
електроенергетскиот систем, во државна сопственост,
Скопје.
Во правниот промет Друштвото употребува и скратена ознака на фирмата која гласи: АД МЕПСО, во
државна сопственост, Скопје.
Член 4
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. „Максим Горки“ бр.4.
Член 5
Друштвото има печат, штембил и знак.
Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со акт на Управниот одбор.
III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО
Член 6
Предмет на работење на Друштвото се следните
дејности:
35.12 Пренос на електрична енергија
71,20 Техничко испитување и анализа
Претежна дејност- на Друштвото е:
35.12 Пренос на електрична енергија
Претежните дејности на Друштвото пренос на електрична енергија е дејност од јавен интерес.
IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ,
ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ
Член 7
Основниот капитал на Друштвото изнесува
3.059.393.000.00 денари (со букви: три милијарди педесет и девет милиони триста деведесет и три илјади денари), (или 49.807.760,00 ЕУР според средниот курс на
Народна банка на Република Северна Македонија објавен еден ден пред усвојување на Статутот), поделени
на 3.059.393 обични акции со номинална вредност од
1.000,00 (една илјада) денари по акција .
Секоја обична акција му дава право на нејзиниот
сопственик да даде еден глас за прашањата за кои гласаат акционерите на Друштвото.
Ниеден акционер или група на акционери немаат
никакво право на првенство на купување или приоритетно право за претплатување или купување на каков

Член 8
Основачот не задржува посебни погодности за себе.
VI. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА СОБРАНИЕ
Член 9
Правата и обврските на Собранието на Друштвото
ги врши Министерството за транспорт и врски .
Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден со закон и акт на органот.
Член 10
Собранието на Друштвото се свикува во случаите
определени со закон, како и и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.
1. СОБРАНИЕ
Член 11
Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон и овој Статут, а особено за:
1. Измена на Статутот на Друштвото;
2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на
Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
3. Избор и отповикување на членовите на Надзорен
одбор;
4. Промена на правата врзани за одделни видови и
родови акции;
5. Одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото, на членовите на Управниот и
Надзорниот одбор;
6. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
7. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;
8. Преобразба на Друштвото во друга форма на
Друштво и за статусните промени на Друштвото;
9. Престанување на Друштвото;
10. Одлучување за покривање на загубата.
VII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И EМБС НА ОСНОВАЧОТ
И СОПСТВЕНИКОТ НА АКЦИИ НА ДРУШТВОТО
Член 12
Фирма на Основачот е Влада на Република Северна
Македонија.
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Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. „Илинденска“ б.б.
Матичен број на основачот е 4064674.
Фирма на сопственикот на акции е Министерството
за транспорт и врски на Република Северна Македонија.
Седиштето на сопственикот на акции е во Скопје на
ул. „Црвена Скопска Општина“ 4 .
Матичен број на сопственикот на акции е 4928946.
VIII. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ
НА УПРАВУВАЊЕ
Член 13
Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем (Управен Одбор и Надзорен одбор).
Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање.
На секои три месеци Управниот одбор донесува
тримесечни финансиски извештаи за работата на
Друштвото.
Надзорниот одбор врши надзор на донесените тримесечни финансиски извештаи и за тоа го известува
Собранието на акционери.
1. УПРАВЕН ОДБОР
Член 14
Со Друштвото управува Управен Одбор кој се состои од 7 членови. Членовите на Управниот Одбор ги
избира Надзорниот Одбор.
Член 15
Со одлуката за избор на членовите на Управниот
одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за Претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за
која област од работењето на Друштвото.
Член 16
Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.
Член 17
Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење
на записникот и за организацијата на други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.
Ако Претседателот од кои и да е причини не е во
можност да ја врши функцијата Претседател или ако е
отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор именуван од Надзорниот
одбор.
Член 18
Управниот одбор има најшироки овластувања во
управувањето со Друштвото односно во вршењето на
сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности во рамките на предметот на работењето на Друштвото.

Член 19
Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вршат заедно работите од надлежност на Управниот одбор, а особено:
1. донесува Програма за работа, Програма за развој,
Годишен план за работа и Годишен финансиски план
на Друштвото;
2. ја утврдува деловната политика;
3. на барање на Собранието подготвува општи акти
и одлуки чие донесување е во надлежност на Собранието;
4. назначува раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото;
5. поднесува иницијатива за изменување и дополнување на Статутот;
6. донесува одлуки за инвестиции;
7. донесува одлуки за давање односно земање на
кредити во врска со остварување на Планот,
8. одобрува склучување на договори од поголемо
значење и со подолг период на траење;
9. одлучува за внатрешната организација на Друштвото и систематизација на работните места;
10. подготвува предлог - Електроенергетски биланс;
11. одлучува за употреба на посебната резерва;
12. донесува Програма за економски, технолошки,
структурални и други промени, кои предизвикуваат
потреба од намалување на бројот на вработените;
13. одлучува за прашања од областа на одбраната и
донесува електроенергетски биланс во услови на војна;
14. одлучува по приговорите за заштита на правата
на работниците, во случаи утврдени со закон;
15. одлучува за преземање на мерки за заштита при
работа и противпожарна заштита;
16. одлучува за преземање на електроенергетски
објекти;
17. донесува програми и мерки поврзани со заштитата на животната средина;
18. се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со закон пропишани обврски на Друштвото;
19. одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;
20. одлучува за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;
21. формира комисии од редот на членовите на
Управниот одбор и од други лица;
22. одлучува за набавка на основни средства;
23. одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;
24. одлучува за издавање на основните средства на
Друштвото под закуп;
25. ги определува работните места на кои странски
државјани не можат да засноваат работен однос;
26. ги утврдува работните места со услови на работа потешки од нормалните;
27. одлучува за барањата од надлежни органи и
институции;
28. ги определува овластените потписници на
Друштвото;
29. одлучува за склучување колективен договор;
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30. донесува Деловник за работа;
31. донесува одлуки за финансиска помош, спонзорства и донации;
32. поднесува извештај за работењето до Надзорниот одбор еднаш на три месеци;
33. поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на
Друштвото по истекот на деловната година;
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 претпријатие 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 Друштвото;
4. воспоставување долгорочна соработка со други
друштва од суштествено значење за Друштвото или
нејзино прекинување;
5. основање и престанување на трговско друштво
што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;
6. основање и престанување на подружници на
Друштвото;
7. донесување на Годишна инвестициона програма,
План за јавни набавки, доделување на финансиска помош како што се заеми, донации, спонзорства, за износи над 50.000 ЕУР во денарска противвредност,
8. склучување на голема зделка која што се однесува на имот чијашто проценета вредност е проценета
над 20% до 50% од книговодствената вредност на имотот на Друштвото.
Член 20
Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.
Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за
одлуката која што се донесува без одржување на состанок.
Член 21
Управниот одбор работи ако се присутни најмалку
половина од вкупниот број на членови.
Член 22
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.
На состаноците на Управниот одбор се води записник, во кој задолжително се внесуваат податоци за поединечното гласање на секој член на Управниот одбор
со образложение за причините за гласањето.
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Член 23
Правата и обврските на членовите на Управниот
одбор се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.
Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор, а го потпишува Претседателот на Надзорниот одбор.
Член 24
Претседателот на Управниот одбор го застапува
Друштвото во односите со трети лица за сите работи,
безусловно и без ограничувања и носи назив Генерален
Директор.
Членовите на Управниот Одбор од член 26 став 2,
3, 4, 5, и 6 се овластени за застапување на Друштвото
само во работите кои ги водат, организираат и за кои се
одговорни (согласно член 26 од Статутот).
Генералниот Директор е овластен да го застапува
Друштвото за работите од став 2 на овој член, поединечно и без ограничувања.
Член 25
Генералниот директор ги има следните надлежности:
1. го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски
промет;
2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на
Друштвото;
3. ја утврдува материјалната одговорност на работниците;
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 дисциплина во Друштвото;
8. ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој Статут и другите акти на Друштвото;
9. се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;
10. изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;
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 прашања од работењето на Друштвото;
14. за работите од својата надлежност издава акти,
упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото;
15. врши други работи во врска со работењето на
Друштвото.
Член 26
Еден од членовите на Управниот одбор го заменува
Генералниот Директор во негово отсуство и носи назив
Заменик на Генералниот Директор.
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Еден од членовите на Управниот одбор ги води и
врши правните работи и е одговорен за правните, кадровските и општите работи на Друштвото и носи назив
Директор за правни и општи работи во Дирекција.
Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за преносната мрежа и носи назив Директор за пренос на електрична енергија.
Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за управувањето со електропреносниот систем и носи назив Директор за управување
со електропреносниот систем.
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и
врши финансиските и комерцијални работи и е одговорен за финансиското и комерцијално работење на
Друштвото, и носи назив Директор за финансиски работи во Дирекција.
Еден од членовите на Управниот Одбор ги води и
врши работите од Информационите Технологии и Телекомуникации и носи назив Директор за Информациони Технологии и Телекомуникации во Дирекција.
2. НАДЗОРЕН ОДБОР
Член 27
Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кои
два члена се независни .
Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Друштвото.
При изборот на членовите на Надзорниот одбор се
назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.
Член 28
Надзорниот одбор од редот на своите членови, со
мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на
Надзорниот одбор, избира Претседател на Надзорниот
одбор.

Член 31
Надзорниот одбор може во секое време да го разреши Претседателот и да избере нов Претседател на Надзорен одбор.
Член 32
Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.
Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за
одлуката која што се донесува без одржување на состанок.
Член 33
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе
од половина од вкупниот број на членови.
Член 34
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.
На состаноците на Надзорниот одбор се води записник, во кој задолжително се внесуваат податоци за поединечното гласање на секој член на Надзорниот одбор
со образложение за причините за гласањето.
Член 35
Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето
со Друштвото.
Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и
имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите
од вредност.

Член 29
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 35-а
Надзорниот одбор по претходно одобрение од страна на Регулаторна комисија за енергетика го именува и
го разрешува лице за следење на усогласеноста на работењето на Друштвото со Законот за енергетика
(„Службен весник на РМ“ бр.98/18) и за следење на реализацијата на Програмата за усогласеност (во понатамошниот текст: Службеник за усогласеност).

Член 30
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето
на евиденцијата за состаноците и организирањето на
другите 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 претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство
членови од присутните членови на Надзорниот одбор.

Член 35-б
За Службеник за усогласеност Надзорниот одбор
именува лице кое мора
1. да е државјанин на Република Северна Македонија
2. да не е осудуван со правосилна судска одлука
3. да не му е изречена казна забрана за вршење на
професија или дејност
4. да има завршено ВСС (дипломиран електро инжинер, дипломиран економист или дипломиран правник) со најмалку 240 ектс
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5. да има најмалку 5 (пет) години работен стаж
6. да има најмалку 5 (пет) години работно искуство
на работи во областа на електроенергетски дејности
и/или пазар на електрична енергија
7. активно да го владее англискиот јазик и да поседува сертификат, уверение или диплома за истото
Член 35-в
Службеникот за усогласеност се именува за мандат
од 5 (пет) години, со право на реизбор.
За време на својот мандат, службеникот за усогласеност не може да извршува друга професионална дејност, ниту да има интерес или деловен однос, дирекно
или индирекно со акционерот и органите на Друштвото.
Правата, обврските и одговорностите на Службеникот за усогласеност се уредуваат со договор кој го
склучува со Претседателот на Надзорниот одбор на
Друштвото.
Член 35-г
Службеникот за усогласеност е должен да :
1. го следи спроведувањето на програмата за усогласеност и изработува годишен извештај за превземените мерки за нејзиното спроведување кој го доставува до Регулаторна комисија за енергетика;
2. доставува извештаи до органот за надзор и дава
препораки во однос на програмата за усогласеност и
нејзина реализација;
3. ја известува Регулаторната комсија за енергетика
за значителни прекршувања во спроведувањето на
програмата за усогласеност;
4. поднесува извештаи до Регулаторна комисија за
енергетика за сите финансиски односи помеѓу друштвата од енергетскиот сектор и електропреносниот оператор;
5. на барање на Регулаторната комисија за енергетика, доставување на сите останати податоци и документација поврзани со спроведувањето на Програмата
за усогласеност;
6. ги доставува до Регулаторната комисија за енергетика предложениот инвестициски план и предложените одлуки за поединечни инвестиции во електропреносниот систем, истовремено кога Управниот одбор на
Друштвото ги доставува одлуките до Надзорниот одбор на Друштвото;
7. присуствува на сите закажани состаноци на
Управниот одбор и Надзорниот одбор на Друштвото, а
особено кога се одлучува за:
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- условите поврзани со услугите за пристап и користење на електропреносниот систем кои се однесуваат на цените за користење, распределбата на преносниот капацитет и управувањето со загушувањата;
- проектите поврзани со управување, одржување и
развој на електропреносниот систем , вклучувајќи ги и
инвестициите во интерконективните водови и
- набавката или продажбата на електрична енергија
неопходна за функционирање на електропреносниот
систем, вклучувајќи ги и системските услуги за балансирање.
8. врши и други работи согласно Законот за енергетика и Програмата за усогласеност.
Член 35-д
Работењето, надлежностите, правата и обврските на
Службеникот за усогласеност подетално се уредуваат и
регулираат со Правилник кој го донесува Управниот
одбор на Друштвото, по предходно одобрение од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
IX. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО
Член 36
Организациони делови на Друштвото се Дирекција
и Подружници.
Член 37
Подружниците на Друштвото се организираат со
акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Надзорниот одбор.
Член 38
Со подружницата раководи директор кој го именува Управниот одбор.
Член 39
Директорот на Подружницата ги врши следните работи:
1. Организира, координира и раководи со процесот
на работата во Подружницата;
2. Обезбедува примена на законските прописи и на
актите на Друштвото;
3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот
одбор и одлуки и насоки дадени од Генералниот директор;
4. Се грижи за реализација на планските задачи;
5. Склучува договори и презема други правни дејства, во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;

Стр. 18 - Бр. 213

6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;
7. Поднесува извештаи за работата на Подружницата на Управниот одбор;
8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;
9. Предлага расходување и оттуѓување на основни
средства;
10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно донесена Одлука од Управниот одбор;
11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување
од Управниот одбор;
12. Формира комисии и работни групи за извршување на пооделни работи;
13. Врши и други работи по овластување на Управниот одбор.
Член 40
Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува
внатрешната организација на Друштвото и работите
кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.
X. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО
Член 41
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;
Комисија за контрола над примена на Колективниот договор и други Комисии формирани од Управниот
одбор, Надзорниот одбор, Генералниот директор и Директорите на Подружници и Сектори на Друштвото по
укажана потреба во процесот на работењето.
Комисијата за заштита на правата се состои од пет
членови и ист број заменици од кои двајца членови и
двајца заменици именува Самостојниот Синдикат на
Друштвото.
Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена
именува Самостојниот синдикат на Друштвото.
Член 42
Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работници во втор степен.
Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор врши контрола над примената на одредбите од Колективниот договор.
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Член 43
Начинот на работа на Комисиите се уредува со Деловник за работа.
XI. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА
(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)
Член 44
Друштвото има задолжителна општа резерва.
Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент
кој не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина.
Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.
1. Посебни резерви заради покривање на загуби или
други издатоци
Член 45
Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради
покривање на други издатоци за:
- осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење;
- докуп на стаж и отпремнина над одобрениот износ;
- добротворни цели, помош и спонзорства.
Средствата за посебните резерви од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и истите не можат да се употребат за друга намена освен за намената
за која се создадени.
Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.
Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на
Друштвото.
XII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ
Член 46
Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.
Член 47
Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.
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За поднесените предлози, мислења и забелешки,
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го
извести Синдикатот.
XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО
ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО
Член 48
Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во службеното гласило на Друштвото.
XIV. АКТИ НА ДРУШТВОТО
Член 49
Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се
уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на
Друштвото согласно со законот и овој Статут.
Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор
и истите не можат да бидат во спротивност со овој Статут.
Актите на Друштвото се:
- Колективен Договор;
- Правилник за внатрешна организација;
- Правилник за заштита од пожар;
- Правилник за деловна тајна;
- Правилник за печат, штембил и знак;
- Норматив за лични заштитни средства и опрема;
- Правилник за редот и дисциплината;
- Правилник за контрола на квалитет;
- Ценовник за технички и други услуги;- Акти кои
произлегуваат од меѓународната регулатива кои ја регулираат дејноста на пренос на електрична енергија во
рамките на европската интерконекција;
- И други акти согласно закон и колективен договор.
Член 50
Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден
од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поинаку определено.
XV. ОДБРАНА
Член 51
Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста, заради што во согласност со Законот за
одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува
соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба.

Член 52
Во воена состојба Друштвото презема мерки за
заштита на работниците и материјалните добра од воени дејствија.
Член 53
Заради заштита на тајните податоци и информации
од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.
XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 54
Средствата, правата и обврските на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична
енергија „Електростопанство на Македонија“ во
државна сопственост, Скопје, ги презема Друштвото,
согласно Планот за поделба.
Дел од работниците од Акционерското друштво за
производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија”
во државна сопственост, Скопје ги презема Друштвото,
од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно
списокот на работници кој е составен дел на Планот за
поделба.
Член 55
До донесување на актите на Друштвото ќе се применуваат актите на поранешното Друштво, доколку не
се во спротивност со закон и овој Статут.
Член 56
Со влегување во сила на овој Статут престанува да
важи Статутот на Операторот на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна
сопственост, Скопје, објавен во „Службен весник на
РСМ“ бр. 78/2019 од 12.4.2019 година.
Член 57
Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-5445/4-1
Надзорен одбор на АД МЕПСО
9 октомври 2019 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Николче Ацевски, с.р.
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