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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3186.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-
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на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА ОБЕ-
ДИНЕТОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И 
СЕВЕРНА ИРСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1
Обединетото Кралство Велика Британија и Северна 

Ирска отвора Почесен конзулат во Република Македо-
нија, со седиште во Скопје.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 79/1 Заменик на претседателот
15 јуни 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3187.
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ  НА 
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА ОБЕДИНЕТОТО КРАЛ-
СТВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ 

ВО СКОПЈЕ

Член 1
Се дава согласност Зоран Костовски да се именува 

за Почесен конзул на Обединетото Кралство Велика 
Британија и Северна Ирска во Република Македонија, 
со седиште во Скопје.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 80/1 Заменик на претседателот
15 јуни 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3188.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ШПАНИЈА, 
СО СЕДИШТЕ ВО СЕВИЉА

Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Шпанија, со седиште во Севиља.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 83/1 Заменик на претседателот
15 јуни 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

_________

3189.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 
44/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА

БУТЕЛ

Член 1
Со оваа одлука на општина Бутел се дава право на 

трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија кое се наоѓа на КП.бр.2203/1 
КО Љубанци, евидентирано во Имотен лист бр. 2416, 
со површина од 2186 м2, согласно Изводот од Архитек-
тонско урбанистички проект донесен со Решение 
бр.08-505/3 од 17.4.2015 година, предвидено за изград-
ба на објект од јавен интерес од локално значење со на-
мена на градба: Д3 спорт и рекреација.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-5618/1 Заменик на претседателот
15 јуни 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

_________

3190.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НА УСТАНОВА ФИЛМСКИ ЦЕНТАР ВАРДАР 

ФИЛМ МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за внатрешни работи му престанува користење-
то на движни ствари – товарни моторни возила со след-
ните карактеристики:

- Товарно моторно возило, марка TAM, модел 4500, 
број на шасија 650620005, број на мотор 100203288, ре-
гистарска ознака 010-760, година на производство 1965 
година, работна зафатнина на моторот 2350 cm³, сила 
на моторот 056,000 kw;

- Товарно моторно возило, марка FAP, модел 13s, 
број на шасија 18F007483056, број на мотор 57227, ре-
гистарска ознака 010-125, година на производство 1993 
година, работна зафатнина на моторот 9500 cm³, сила 
на моторот 106,000 kw;

- Товарно моторно возило, марка TAM, модел 5000, 
број на шасија 695130285, број на мотор 00219749, ре-
гистарска ознака 010-126, година на производство 1993 
година, работна зафатнина на моторот 5322 cm³, сила 
на моторот 062, 560 kw;

- Товарно моторно возило, марка TAM, модел 5000, 
број на шасија 693770003, број на мотор 100217668, ре-
гистарска ознака 010-152, година на производство 1960 
година, работна зафатнина на моторот 5322 cm³, сила 
на моторот 085, 000 kw;

- Товарно моторно возило, марка TAM, модел 5000, 
број на шасија 650620322, број на мотор 100205278, ре-
гистарска ознака 010-123, година на производство 1993 
година, работна зафатнина на моторот 5322 cm³, сила 
на моторот 062, 560 kw;

- Товарно моторно возило, марка TAM, модел 5000, 
број на шасија 70355001, број на мотор 100220625, ре-
гистарска ознака 010-759, година на производство 1970 
година, работна зафатнина на моторот 5322 cm³, сила 
на моторот 062, 560 kw.

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

на трајно користење без надомест на Национална уста-
нова Филмски центар Вардар филм Македонија.
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Член 3
Министерот за внатрешни работи склучува договор 

со директорот на Национална установа Филмски цен-
тар Вардар филм Македонија, со кој се уредуваат права-
та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука кои се даваат на трајно користење.

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

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

Бр. 42-5644/1 Заменик на претседателот
15 јуни 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

_________

3191.
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со 
член 23 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на 
Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 15.6.2015 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ЗА СЕЛО ФУРКА И РАЗРАБОТКА НА 
БЛОК ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА 
А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ, Б-КО-
МЕРЦИЈАЛНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУ-
ЦИИ, В2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 
В4-ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, В5-ВЕРСКИ ИНСТИ-
ТУЦИИ, Д1-ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО, Д3-СПОРТ И 
РЕКРЕАЦИЈА, Д4-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ, 
Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА И Е3-НЕ-
КОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА КО ФУРКА 

ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1
Со оваа  одлука се дава  согласност за  трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план за село Фурка и разработка 
на блок за изградба на објекти со намена А1-домување 
во станбени куќи, Б-комерцијални намени, В-јавни инс-
титуции, В2-здравство и социјална заштита, В4-држав-
ни институции, В5-верски институции, Д1-парковско 
зеленило, Д3-спорт и рекреација, Д4-меморијални прос-
тори, Е2-комунална супраструктура и Е3-некомпати-
билна инфраструктура КО Фурка, општина Дојран.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3

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

    
Бр. 42-5653/1 Заменик на претседателот

15 јуни 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

3192.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), а во врска со член 23 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за земјоделското зем-
јиште (,,Службен весник на Република на Македонија“ 
бр.72/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15.6.2015 година, донесе 

                                                                           
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗА-
ГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ТИМЈАНИК, 

ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија КО Тимјаник, општина Неготино.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 3413 м2, 
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-5720/1 Заменик на претседателот
15 јуни 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија, му престанува користењето на следните  движни ствари:

3193.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за информатичко општество и администрација.

Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата  на  Република Македонија, склучува до-

говор со министерот за информатичко општество и администрација, со кој се уредуваат правата и обврските  
за движните ствари од член 1  од оваа одлука.

                                                                        
Член 4

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

Бр.42-5201/1                                                                                                  Заменик на претседателот
15 јуни 2015 година                                                                                             на Владата на Република

    Скопје                                                                                                                    Македонија,
                                                                                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиш-
те (,,Службен весник на Република на Македонија“ бр. 72/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.6.2015 година, донесе   

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РОМАНОВЦЕ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И

Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО РОМАНОВЦЕ И РОМАНОВЦЕ ВОН ГРАД ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Романовце за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-
ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-ин-
фраструктура КО Романовце и Романовце вон град, општина Куманово.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 574174м2, 

ги има следните катастарски индикации:

3194.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

Бр.42-5726/1                                                                                             Заменик на претседателот
15 јуни 2015 година                                                                                        на Владата на Република

    Скопје                                                                                                           Македонија,
                                                                                                             м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3195.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 15.6.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ШПАНИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО СЕВИЉА

1. Се именува Хозе Хименез Силва за Почесен 
конзул на Република Македонија во Шпанија, со седиш-
те во Севиља.

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

Бр. 82/1 Заменик на претседателот
15 јуни 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

3196.
Врз основа на член 16 - б од Законот за азил и прив-

ремена заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.49/03, 66/07, 142/08, 146/09, 166/12 и 
101/15), министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДА ЗА ИСКАЖАНА-
ТА НАМЕРА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА 
АЗИЛ, НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА ОТПЕЧАТО-
ЦИ ОД ПРСТИ И ФОТОГРАФИРАЊЕ НА БАРА-
ТЕЛИТЕ НА ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ И 
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ИС-
ПРАВИ НА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ И 
ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВО НА 
АЗИЛ ИЛИ ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Со овој правилник се пропишува  образецот на пот-

врда за искажаната намера за поднесување на барање 
за признавање право на азил, образецот на барање за 
признавање право на азил, начинот на земање на отпе-
чатоци од прсти и фотографирање на барателите на пра-

во на азил, образецот и начинот на издавање и замена 
на исправи на баратели на право на азил и лица на кои 
им е признаено право на азил или привремена заштита 
во Република Македонија и за начинот на водење на 
евиденција.

Образец на потврда за искажаната намера за подне-
сување барање за признавање право на азил

Член 2
Образецот на потврдата за искажаната намера за 

поднесување на барање за признавање право на азил 
содржи: (Република Македонија, Министерство за внат-
решни работи, организациона единица, број, датум и 
место, наслов, лични податоци: име и презиме, датум 
на раѓање, пол, место и држава на раѓање, државјан-
ство, документи кои лицето ги поседува, име, презиме 
и сродство на лицата кои го придружуваат носителот 
на потврдата, изрека на потврдата, датум, час и место, 
место за печат и потпис на овластено службено лице  
(Образец бр.1).

Потврдата од ставот 1 на овој член се издава во три 
примероци, од кои првиот се предава на странецот, вто-
риот се доставува до Одделението за азил, а третиот се 
чува во организационата единица на Министерството 
за внатрешни работи во која работи овластеното служ-
бено лице кое ја издало потврдата.

II. БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО 
НА АЗИЛ

Член 3
Барањето за признавање право на азил во Републи-

ка Македонија се поднесува писмено во вид на барање 
за признавање право на азил или усно на записник.

1. Образец на барањето за признавање право на 
азил

Член 4
Барањето за признавање право на азил се поднесува 

на македонски јазик и кирилско писмо, а ако тоа не е 
можно, на јазикот на земјата на потекло, на некој од по-
широко прифатените странски јазици или на јазик за 
кој може разумно да се претпостави дека барателот на 
право на азил го разбира.

Образецот на барањето за признавање право на 
азил содржи податоци за: презиме и име на подносите-
лот на барањето, презиме пред склучување на брак, тат-
ково име и име на мајката, место за фотографија, дата, 
место и држава на раѓање, пол, државјанство, етничка 
припадност и вероисповед, брачна состојба, презиме и 
име на брачниот другар, документи за идентификација, 
мајчин и други јазици кои ги зборува, завршено образо-
вание и вработување, адреса во земјата на потекло и 
надвор од неа во последните 10 години, сегашна адреса 
на престојување во Република Македонија, роднини во 
Република Македонија, воена служба, политичка актив-
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ност, членови на семејство кои го придружуваат барате-
лот на право на азил, членови на потесно семејство кои 
живеат во матичната држава или во странство, дали ли-
цето некогаш поднело барање за признавање право на 
азил, за начинот на доѓање во Република Македонија, 
за престојот пред поднесување на барањето, причините 
поради кои бара право на азил, потпис на барател на 
право на азил или негов законски застапник или полно-
мошник, дата на поднесување на барањето за признава-
ње на право на азил како и упатство за негово пополну-
вање.

Образецот на барањето за признавање право на 
азил се печати на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо и на англиски јазик и неговото латинично 
писмо (Образец бр. 2).

2. Записник за спроведен разговор во врска со подне-
сено барање за признавање право на азил

Член 5
По поднесувањето на барањето за признавање пра-

во на азил, овластеното службено лице во Одделението 
за азил спроведува разговор (интервју) со подносите-
лот на барањето за признавање право на азил и составу-
ва записник за одржаниот разговор.

Во записникот од став 1 на овој член се внесува: да-
тумот и податоците за просториите во кои е извршен  
разговорот.

По изнесувањето на информациите и укажувањата 
од страна на овластеното службено лице, барателот на 
азил ги изложува и објаснува причините поради кои 
има поднесено барање за признавање право на азил.

Записникот од ставот 1 на овој член го потпишу-
ваат: барателот на признавање право на азил, овласте-
ното службено лице кое го спровело разговорот, закон-
скиот застапник или полномошник на барателот на   
право на азил, овластениот судски преведувач, записни-
чарот и останатите присутни лица (Образец бр. 3).

3. Образец на записник за прием на усно барање за 
признавање право на азил

Член 6
Образецот на записникот за прием на усно барање 

за признавање право на азил содржи место за запишува-
ње на податоци за: име и презиме, дата на раѓање и пол 
на барателот на право на азил, држава и место на ра-
ѓање, државјанство, држава од која дошол во Републи-
ка Македонија и датум на влегување во Република Ма-
кедонија, документи и други предмети кои лицето ги 
предало само и документи и други предмети кои се про-
најдени при претрес кај лицето,  сродство на лица кои 
го придружуваат барателот на право на азил, како и 
место за потпис на овластеното службено лице, место 
за печат и место за потпис на подносителот на барање-
то (Образец бр. 4).

4. Образец на барањето за признавање право на 
азил по основ на семејно обединување

Член 7
Барањето за признавање право на азил по основ на 

семејно обединување се поднесува на македонски јазик 
и кирилско писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на 
земјата на потекло, на некој од пошироко прифатените 
странски јазици или на јазик за кој може разумно да се 
претпостави дека барателот на право на азил го раз-
бира.

Образецот на барањето за признавање право на 
азил по основ на семејно обединување содржи место за 
запишување на податоци за: презиме и име на подноси-
телот на барањето, презиме пред склучување на брак, 
татково име и име на мајката, место за фотографија, 
дата, место и држава на раѓање, пол, државјанство, ет-
ничка припадност и вероисповед, брачна состојба, дата 
и место на склучување на бракот, документи за иденти-
фикација, други документи, завршено образование и 
вработување, адреса во земјата на потекло и надвор од 
неа во последните 10 години, сегашна адреса на престо-
јување и статус на престој, членот на семејството со ко-
го се бара семејно обединување, други членови на се-
мејството, други податоци (дали некогаш било поднесе-
но барање за признавање право на азил, за начинот на 
доаѓање во Република Македонија и за престој пред 
поднесување на барањето), причини поради кои бара 
право на азил по основ на семејно обединување, пот-
пис на барател на право на азил или негов законски зас-
тапник или полномошник, дата на поднесување на бара-
њето за признавање на право на азил по основ на семеј-
но обединување, како и упатство за негово пополну-
вање.

Образецот на барањето за признавање право на 
азил по основ на семејно обединување се печати на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо и на англис-
ки јазик и неговото латинично писмо (Образец бр. 5).

Член 8
Барањето за признавање право на азил по основ на 

семејно обединување во дипломатско-конзуларно прет-
ставништво на Република Македонија во странство се 
поднесува на македонски јазик и кирилско писмо, а ако 
тоа не е можно, на јазикот на земјата на потекло или на 
англиски јазик и неговото латинично писмо.

Образецот на барањето за признавање право на 
азил по основ на семејно обединување во дипломатско-
конзуларно претставништво на Република Македонија 
во странство ги содржи истите податоци од член 7 став 
2 од овој правилник.

Образецот на барањето за признавање право на 
азил по основ на семејно обединување во дипломатско-
конзуларно претставништво на Република Македонија 
во странство се печати на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на англиски јазик и неговото лати-
нично писмо (Образец бр. 6).
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III. НАЧИН НА ЗЕМАЊЕ НА ОТПЕЧАТОЦИ ОД 
ПРСТИ И ФОТОГРАФИРАЊЕ НА БАРАТЕЛИТЕ 

НА ПРАВО НА АЗИЛ

Член 9
По поднесување на барање за признавање право на 

азил, на барателот на право на азил, по барање на Одде-
лението за азил му се земаат отпечатоци од прсти и му 
се врши фотографирање во Одделот за криминалистич-
ка техника.

Член 10
Предната страна на образецот за земање отпечатоци 

од прсти содржи место за запишување на податоци за: 
регистарскиот број, презиме и име, моминско презиме, 
адреса, пол, дата на раѓање, место за фотографија со ди-
мензии 30x25 мм, се земаат отпечатоци од палец, пока-
залец, среден, домал и мал прст од десна и лева рака, 
отпечатоци од контролниците од левата и десната рака 
и палците од левата и десната рака, датум и место на 
дактилоскопирање.

На задната страна на образецот се земаат отпечато-
ци од дланките на левата и десната рака.

Образецот за земањето отпечатоци од прсти се печа-
ти на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на 
англиски јазик и неговото латинично писмо (Образец 
бр. 7).

Член 11
Барателот на право на азил се фотографира во лице 

(анфас).
При фотографирање барателот на право на азил не 

треба да носи покривка на главата (капа, шамија и сл.), 
освен во одредени случаи поради религиозни, медицин-
ски или културни причини.

Барателот на право на азил кој се фотографира се 
поставува во исправена, стоечка или седечка положба 
на договорено растојание од објективот при што се спо-
редуваат двете хоризонтали на лицето и подот.

Фотографијата на барателот на право на азил може 
да биде во боја или во црно-бела техника.

IV. ОБРАЗЕЦ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА 
НА ИСПРАВИ НА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ 
И ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВО НА АЗИЛ

ИЛИ ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Образец на идентификациона исправа за барател 
на право на азил

Член 12
Образецот на идентификационата исправа за бара-

тел на право на азил е со димензии 65х90 мм, со кори-
ци во сина боја и внатре содржи шест страни.

На предната страна на корицата, во горниот среден 
дел е отпечатен текст ''Република Македонија'', под не-
го е грбот на Република Македонија, а во долниот сре-
ден дел е отпечатен текст ''идентификациона исправа 
за барател на право на азил''.

На првата внатрешна страна, во горниот среден дел 
е отпечатен текст: ''Министерство за внатрешни рабо-
ти'', а под него текстот: ''Согласно Законот за азил и 
привремена заштита (Сл. весник на Р.М. бр 49/2003. )'' 
и содржи место за запишување на податоци за: име, 
презиме и дата на раѓање на подносителот на барањето 
за признавање право на азил, број на поднесеното бара-
ње и дата на негово поднесување.

Втората внатрешна страна содржи место за запишу-
вање на податоци за: начинот на утврдување на негови-
от идентитет, место за фотографија со димензии 
30х25мм, место за печат, регистарски број, место и оп-
штина и адреса во Република Македонија.

Третата внатрешна страна содржи место за запишу-
вање на податоци за: лица кои го придружуваат носите-
лот на идентификациона исправа (име, дата на раѓање 
и сродство), дата на издавање и важност на идентифика-
ционата исправа, потпис на службеното лице кое ја из-
дало исправата и место за печат.

Четвртата внатрешна страна содржи место за запи-
шување на податоци за продолжување на важноста на 
исправата.

Петтата внатрешна страна содржи место за запишу-
вање на податоци за промена на адресата.

Шестата внатрешна страна содржи напомена за об-
врските на носителот на идентификационата исправа за 
барател на право на азил.

Образецот на идентификационата исправа за бара-
тел на право на азил се печати на македонски јазик и не-
говото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото 
латинично писмо (Образец бр. 8).

2. Образец и начин на издавање и замена на лична 
карта за признаен бегалец и за лице под 

супсидијарна заштита

Член 13
Барањето за издавање на лична карта за признаен 

бегалец и за лице под супсидијарна  заштита се подне-
сува писмено, во рок од 30 дена од денот на примање 
на одобрение за одобрен престој односно од денот на 
навршување 18 години.

Барањето за издавање на лична карта за признаен 
бегалец и за лице под супсидијарна заштита се поднесу-
ва на македонски јазик и кирилско писмо, а ако тоа не 
е можно, на јазикот на земјата на потекло или на ан-
глиски јазик и неговото латинично писмо.

Образецот на барањето за издавање на лична карта 
за признаен бегалец и за лице под супсидијарна зашти-
та содржи место за запишување на податоци за: прези-
ме и име на подносителот на барањето, пол, ден, месец 
и година на раѓање, место и држава на раѓање, држав-
јанство, основ по кој престојува во Република Македо-
нија, занимање, последно место на живеење во матична-
та држава (улица и број), сегашно место на престој во 
Република Македонија (улица и број), брачна состојба, 
број на деца и година на раѓање на секое дете, вид на 
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образование, прилог кон барањето и појаснување, сог-
ласност на подносителот на барањето за користење на 
неговите лични податоци,  место и дата на поднесува-
ње на барањето, документи кои ги доставува во прилог, 
потпис на подносителот на барањето, содржи место за 
фотографија со димензии 30х25мм и упатство за попол-
нување на барањето.

Образецот на барањето за издавање на лична карта 
за признаен бегалец и за лице под супсидијарна  зашти-
та се печати на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо 
(Образец бр. 9).

Член 14
Образецот на личната карта за признаен бегалец е 

со димензија 65х90 мм, со корици во сива боја и внатре 
содржи шест страни.

На предната страна на корицата, во горниот среден 
дел е отпечатен текст: "Република Македонија", под не-
го е грбот на Република Македонија, а во долниот сре-
ден дел е отпечатен текст: "лична карта за признаен бе-
галец".

На првата внатрешна страна, во горниот среден дел 
е отпечатен текст: "Министерство за внатрешни ра-
боти", а под него текстот: "Согласно Законот за азил и 
привремена заштита (Сл. весник на Р.М. бр 49/2003. )" 
и содржи место за запишување на податоци за: име, 
презиме и дата на раѓање на признаениот бегалец, број 
на решение за признавање статус на признаен бегалец 
и дата на негово донесување.

Втората внатрешна страна содржи место за фотогра-
фија со димензија 30х25 мм, место за печат, како и мес-
то за запишување на податоци за: матичен број за стра-
нец, место и општина и адреса, регистарски број, дата 
на издавање и рок на важење на личната карта за приз-
наен бегалец и потпис на службеното лице кое ја изда-
ло исправата.

Третата внатрешна страна содржи место за запишу-
вање на податоци за продолжување на важноста на лич-
ната карта.

Четвртата и петтата внатрешна страна содржат мес-
то за запишување на податоци за промена на адресата.

Шестата внатрешна страна содржи напомена за об-
врските на носителот на лична карта за признаен бега-
лец.

Образецот на личната карта за признаен бегалец се 
печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо 
и на англиски јазик и неговото латинично писмо (Обра-
зец бр. 10).

Член 15
Образецот на личната карта за лице под супсидијар-

на заштита е со димензија 65х90 мм, со корици во кафе-
на боја и внатре содржи шест страни.

Образецот на личната карта за лице под супсидијар-
на заштита содржи место за запишување на податоците 
од член 14 ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој правилник, со 
исклучок на податокот за бројот на решението за приз-

навање на статус на признаен бегалец што се внесува 
на првата внатрешна страна од образецот, кој се замену-
ва со податокот за бројот на решението за признавање 
на статус на лице под супсидијарна заштита.

Образецот на личната карта за лице под супсидијар-
на заштита се печати на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на англиски јазик и неговото лати-
нично писмо (Образец бр. 11).

Член 16
Барањето за замена на личната карта за признаен бе-

галец или за лице под супсидијарна заштита, се подне-
сува во Одделението за азил во Министерството за 
внатрешни работи.

Член 17
Заменетите, одземените и вратените лични карти за 

признаен бегалец или за лице под супсидијарна зашти-
та се уништуваат комисиски, за што се составува запис-
ник. 

3. Образец и начин на издавање на патна исправа за 
признаен бегалец

Член 18
На барање на признаен бегалец кој наполнил 18 го-

дини живот се издава патна исправа врз основа на под-
несено писмено барање.

За лице помладо од 18 години живот, барањето за 
издавање на патна исправа за признаен бегалец го под-
несува неговиот законски застапник.

Барањето за издавање на патна исправа за признаен 
бегалец се поднесува на македонски јазик и кирилско 
писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на по-
текло или на англиски јазик и неговото латинично 
писмо.

Образецот на барањето за издавање на патна испра-
ва за признаен бегалец содржи место за запишување на 
податоците од член 13 став 3 од овој правилник.

Образецот на барањето за издавање на патна испра-
ва за признаен бегалец се печати на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на англиски јазик и негово-
то латинично писмо (Образец бр. 12).

Член 19
Образецот на патната исправа за признаен бегалец е 

со димензии 88х125мм, со тврди корици во сива боја и 
внатре содржи 32 нумерирани страници.

На предната страна на корицата, во горниот среден 
дел е отпечатен текст: ''Република Македонија'', во дол-
ниот среден дел е отпечатен текстот: ''Патна исправа'', 
а под него отпечатен е текст: ''Конвенција од 28 јули 
1951 година''.

На првата внатрешна страна, во горниот среден дел 
е отпечатен текст: ''Патна исправа'', под него текстот: 
''Конвенција од 28 јули 1951 година'' и содржи место за 
запишување на податоци за: број и важност на испра-
вата, име и презиме, број на деца кои го придружуваат 
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признаениот бегалец, периодот во кој носителот има 
право да се врати во Република Македонија и упатство 
за постапување во случај на негово населување во држа-
ва која не ја издала оваа исправа.

Втората внатрешна страна содржи место за запишу-
вање на податоци за: место и датум на раѓање, зани-
мање, сегашен престој, моминско име и презиме на соп-
ругата, име и презиме на сопругот и податоци за децата 
кои го придружуваат носителот.

Третата внатрешна страна содржи место за фотогра-
фија со димензии 35х40мм и место за потпис на носите-
лот.

Четвртата внатрешна страна содржи место за запи-
шување на податоци за: државите во кои е важечка 
оваа исправа, документот или документите врз основа 
на кои оваа исправа е издадена, место и датум на изда-
вање, наплатена такса, потпис и печат на овластено ли-
це кое ја издава исправата.

Петтата и шестата страна содржат место за запишу-
вање на податоци за: продолжување или обновување 
на важноста, наплатена такса, место и датум, потпис и 
печат на надлежен орган што ја продолжува или обно-
вува важноста на исправата.

На другите страници се наоѓа простор за виза и на-
помена дека името и презимето на носителот на испра-
вата мора да биде повторувано на секоја виза.

Образецот на патната исправа за признаен бегалец 
се печати на македонски јазик и неговото кирилско пис-
мо и на англиски јазик и неговото латинично писмо 
(Образец бр. 13).

4. Образец на идентификациона исправа за лица 
под привремена заштита

Член 20
Образецот на идентификационата исправа за лица 

под привремена заштита е со димензии 11,5х7,5 см и е 
изработен од бел картон.

На предната страна на образецот од став 1 на овој 
член, во горниот среден дел е отпечатен текст: ''Репуб-
лика Македонија'', а под него текстот: ''Министерство 
за внатрешни работи'' и содржи место за запишување 
на организациониот облик кој ја издава исправата, а во 
десниот дел се наоѓа амблемот на Република Македони-
ја во облик на штит во чиј центар се наоѓа ознаката ''Р-
М''.

Во средниот дел на предната страна е отпечатен 
текст: ''Идентификациона исправа за лице под привре-
мена заштита'', а под него содржи место за запишување 
на податоци за: регистарски број и важност на испра-
вата, име и презиме, дата и место на раѓање, државјан-
ство и пол, дата на издавање и место за печат и потпис 
на службеното лице кое ја издава исправата.

Во долниот, лев дел на предната страна на образе-
цот е содржано место за фотографија со димензии 
3х3,5 см.

На задната страна на образецот, во горниот среден 
дел е отпечатен текст: ''Лица кои го придружуваат носи-
телот на овој документ'', под него е содржано место за 
запишување на податоци за: име и презиме, дата на ра-
ѓање и сродство, а под него е отпечатен текстот: ''Напо-
мена: Носителот на овој документ е должен истиот да 
го носи со себе. Забрането да се дава документот на по-
слуга на друг''.

Образецот на идентификационата исправа за лица 
под привремена заштита се печати на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо (Образец бр. 14).

V. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА

Член 21
Податоците во врска со  барањата за признавање 

право на азил и за лицата на кои им е признаено право 
на азил и привремена заштита Одделението  за азил ги 
обработува и користи од Интегрираната база за 
странци, која вклучува податоци за азил, миграции и 
визи согласно со прописите за заштита на личните по-
датоци и прописите за странци, како и обработува и 
други лични податоци за барател на право на азил, 
признаен бегалец, лице под супсидијарна заштита; за 
членови на потесно семејство кои го придружуваат ба-
рателот на право на азил; признаениот бегалец, однос-
но лицето под супсидијарна заштита и податоци за нив-
ниот престој и права што ги користат во Република Ма-
кедонија.

Член 22
Обрасците од број 1 до 14 се дадени во прилог и се 

составен дел на овој правилник.

Член 23
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за образецот на бара-
ње за признавање право на азил, начинот на земање на 
отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите 
на право на азил, образецот и постапката за издавање и 
замена на исправи на баратели на право на азил и лица 
на кои им е признаено право на азил или привремена 
заштита во Република Македонија и начинот на водење 
на евиденција („Службен весник на Република Макеод-
нија“ бр.48/04, 76/09, 78/10 и 42/14).

Член 24
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.13.1-40935/1 Министер
19 јуни 2015 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Митко Чавков, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

3197.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 
и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 7 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 
алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 3 од 
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 
година, во врска со поднесеното Барање за доделување 
дозвола без објавување на јавен конкурс бр. 08-819 од 
3.6.2015 година и Заклучокот бр.02-4030/2 од 18.6.2015 
година, на својата 21-ва седница одржана на 18.6.2015 
година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 
ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 
КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ 
ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА РЕГИОНАЛНО НИВО

1. Се доделува дозвола за телевизиско емитување 
на програмски сервис со претежно забавен општ фор-
мат на македонски јазик, на регионално ниво, на под-
рачјето Д5 – Пелистер (Општина Битола, Општина При-
леп, Општина Новаци, Општина Могила, Општина Кри-
вогаштани, Општина Долнени, Општина Крушево, Оп-
штина Демир Хисар, Општина Ресен, Општина Ки-
чево, Општина Македонски Брод, Општина Пласница), 
на Трговското радиодифузно друштво ВИЖН БМ-ТВ 
КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, ул. „Јоска Јорда-
носки“ бр.5, Прилеп, со ЕМБС 6325432 и ЕДБ 
4021008502198.

2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на 
оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електронска ко-
муникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-
ва за временски период од 9 (девет) години и таа не мо-
же да се пренесува на друго лице.

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа 
Одлука ќе плаќа годишен надоместок на сметка на 
Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-
тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-
сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата. 

5. Трговското радиодифузно друштво ВИЖН БМ-
ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, се обврзува да 
започне со вршење на дејноста на 26.6.2015 година.  

Во случај на непочитување на рокот за започнување 
на дејноста наведен во став 1 на оваа точка од Одлу-
ката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред 
истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише 
радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-
цата на Агенцијата. 

О б р а з л о ж е н и е

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги согласно член 76 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, доделува дозвола за телевизис-

ко или радио емитување преку јавна електронска кому-
никациска мрежа што не користи ограничен ресурс или 
преку сателит, за која не се распишува јавен конкурс и 
дозволата се доделува по барање на заинтересирана 
страна на начин и постапка утврдени со напред цитира-
ниот Закон. 

Трговското радиодифузно друштво ВИЖН БМ-ТВ 
КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, до Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски поднесе Барање за 
доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, 
бр.08-819 од 3.6.2015 година, за телевизиско емитува-
ње на програмски сервис со претежно забавен општ 
формат, на македонски јазик, на регионално ниво, на 
подрачјето Д5 – Пелистер (Општина Битола, Општи-
на Прилеп, Општина Новаци, Општина Могила, Оп-
штина Кривогаштани, Општина Долнени, Општина 
Крушево, Општина Демир Хисар, Општина Ресен, Оп-
штина Кичево, Општина Македонски Брод, Општина 
Пласница). 

Телевизискиот програмски сервис за кој се доделу-
ва оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна електронска 
комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-
сурс.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги утврди дека предметниот барател ги исполнува ус-
ловите и обврските утврдени со Законот за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги и прописите донесени 
врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Трговското 
радиодифузно друштво ВИЖН БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИ-
ЈА ДООЕЛ Прилеп како подносител на Барањето - не 
му е одземена дозвола за телевизиско или радио емиту-
вање во последните 5 (пет) години.     

Трговското радиодифузно друштво ВИЖН БМ-ТВ 
КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, за дозволата која му 
се доделува со оваа одлука обврзан е да плаќа годишен 
надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна 
година почнувајќи од датумот на доделување на дозво-
лата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на 
фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на 
пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување по барање преку 
јавна електронска комуникациска мрежа што не корис-
ти ограничен ресурс на регионално ниво ги утврдува 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги согласно член 80 од напред цитираниот Закон и сог-
ласно Правилникот за процедурите на финансиското и 
сметководственото работење на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-6222/1 од 
12.12.2014 година.

Согласно поднесеното Барање за доделување дозво-
ла без објавување на јавен конкурс бр.08-819 од 
3.6.2015 година, Трговското радиодифузно друштво 
ВИЖН БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, со 
оваа Одлука се обврза да започне со вршење на дејнос-
та на 26.6.2015 година, така што во случај на непочиту-
вање на рокот за започнување на дејноста, согласно 
член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги, се утврди дека Агенцијата 
ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот 
за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот 
од регистарот на радиодифузери.
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  Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на 21-та седница, одржана на 18.6.2015 година, доне-
се Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 
нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на веб страницата на 
Агенцијата.

УП 1 Бр.08-849 Агенција за аудио и
18 јуни 2015 година аудиовизуелни медиумски услуги

Скопје Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука 
Барателот за доделување дозвола, може да поднесе туж-
ба за поведување на управен спор пред надлежен суд, 
во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.

__________

3198.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 
и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 7 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 
алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 3 од 
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 
година, во врска со поднесеното Барање за доделување 
дозвола без објавување на јавен конкурс бр.08-844 од 
10.6.2015 година и бр.08-844 од 15.6.2015 година и Зак-
лучокот бр.02-4030/3 од 18.6.2015 година, на својата 
21-ва седница одржана на 18.6.2015 година, ја донесе 
следната

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 
ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 
КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ 
ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА РЕГИОНАЛНО НИВО

1. Се доделува дозвола за телевизиско емитување 
на програмски сервис со претежно забавен општ фор-
мат, на албански јазик и на македонски јазик, на регио-
нално ниво, на подрачјето Д5 – Пелистер (Општина Би-
тола, Општина Прилеп, Општина Новаци, Општина 
Могила, Општина Кривогаштани, Општина Долнени, 
Општина Крушево, Општина Демир Хисар, Општина 
Ресен, Општина Кичево, Општина Македонски Брод, 
Општина Пласница), на Трговското радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Киче-
во ДООЕЛ, бул. „Ослободување“ бр.33, Кичево, со ЕМ-
БС 5225175 и ЕДБ 4012998112454.

2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на 
оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електронска ко-
муникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-
ва за временски период од 9 (девет) години и таа не мо-
же да се пренесува на друго лице.

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа 
Одлука ќе плаќа годишен надоместок на сметка на 
Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-
тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-
сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата. 

5. Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИ-
ЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ, се об-
врзува да започне со вршење на дејноста веднаш по до-
делувањето на дозволата.  

Во случај на непочитување на рокот за започнување 
на дејноста наведен во став 1 на оваа точка од Одлу-
ката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред 
истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише 
радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-
цата на Агенцијата. 

О б р а з л о ж е н и е

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги согласно член 76 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, доделува дозвола за телевизис-
ко или радио емитување преку јавна електронска кому-
никациска мрежа што не користи ограничен ресурс или 
преку сателит, за која не се распишува јавен конкурс и 
дозволата се доделува по барање на заинтересирана 
страна на начин и постапка утврдени со напред цитира-
ниот Закон. 

Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ, до Агенција-
та за аудио и аудиовизуелни медиумски поднесе Бара-
ње за доделување дозвола без објавување на јавен кон-
курс, бр.08-844 од 10.6.2015 година и бр.08-844 од 
15.6.2015 година, за телевизиско емитување на програ-
мски сервис со претежно забавен општ формат, на ал-
бански јазик и на македонски јазик, на регионално 
ниво, на подрачјето Д5 – Пелистер (Општина Битола, 
Општина Прилеп, Општина Новаци, Општина Могила, 
Општина Кривогаштани, Општина Долнени, Општина 
Крушево, Општина Демир Хисар, Општина Ресен, Оп-
штина Кичево, Општина Македонски Брод, Општина 
Пласница). 

Телевизискиот програмски сервис за кој се доделува 
оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна електронска кому-
никациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги утврди дека предметниот барател ги исполнува ус-
ловите и обврските утврдени со Законот за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги и прописите донесени 
врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Трговското 
радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Му-
нир Мехдиу Кичево ДООЕЛ како подносител на Бара-
њето - не му е одземена дозвола за телевизиско или ра-
дио емитување во последните 5 (пет) години.    

Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ, за дозволата 
која му се доделува со оваа одлука обврзан е да плаќа 
годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја 
тековна година почнувајќи од датумот на доделување 
на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начи-
нот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместо-
кот за дозволата за телевизиско емитување по барање 
преку јавна електронска комуникациска мрежа што не 
користи ограничен ресурс на регионално ниво ги ут-
врдува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги согласно член 80 од напред цитираниот За-
кон и согласно Правилникот за процедурите на финан-
сиското и сметководственото работење на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-
6222/1 од 12.12.2014 година.
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Согласно поднесеното Барање за доделување дозво-
ла без објавување на јавен конкурс бр.08-844 од 
10.6.2015 година и бр.08-844 од 15.6.2015 година, Тр-
говското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКА-
НА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ, со оваа Одлука се 
обврза да започне со вршење на дејноста веднаш по до-
делувањето на дозволата, така што во случај на непочи-
тување на рокот за започнување на дејноста, согласно 
член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги, се утврди дека Агенцијата 
ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот 
за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот 
од регистарот на радиодифузери.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на 21-та седница, одржана на 18.6.2015 година, доне-
се Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 
нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на веб страницата на 
Агенцијата.

УП 1 Бр.08-850 Агенција за аудио и
18 јуни 2015 година аудиовизуелни медиумски услуги

Скопје Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука 
Барателот за доделување дозвола, може да поднесе туж-
ба за поведување на управен спор пред надлежен суд, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.

__________

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
3199.

Д О Г О В О Р
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО ИЗГРАДБА И ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ПРОСТО-
РОТ ОКОЛУ ЛОКАЛИТЕТ МАКЕДОНСКО СЕЛО

Склучен во Скопје на ______2015 година помеѓу 
договорените страни:

1. Град Скопје, со седиште на Бул. Илинден 82, 
Скопје, застапуван од Градоначалникот на Град 
Скопје, г-дин Коце Трајановски (во натамошниот 
текст: Град Скопје) од една страна и

2. Општина Карпош со седиште на ул. „Радика“ бр. 
9, Скопје, застапувана од Градоначалникот на Општи-
на Карпош, г-дин Стевчо Јакимовски, (во натамошниот 
текст: Општина Карпош), од друга страна.

Член 1
Предмет на овој Договор е уредување на меѓусебни-

те права и обврски на договорните страни во врска со 
изградба и одржување на јавно осветлување на просто-
рот околу локалитет Македонско село, општина Кар-
пош.

Член 2
Град Скопје е надлежен за изградба и одржување на 

јавно осветлување на просторот околу локалитет Маке-
донско село.

Градот Скопје се обврзува дека изградбата и реали-
зацијата на објектот утврден во став 1 на овој член ќе ја 
изведе во согласност со Законот за градење и другите 
законски и подзаконски акти што се однесуваат на из-
градбата на ваков вид објекти.

Градот Скопје се обврзува при изградбата и реализа-
цијата на објектот од став 1 на овој член да внимава да 
не дојде до оштетување на целокупната инфраструк-
тура, односно инфраструктурните објекти, инфраструк-
турните мрежи, јавни зелени површини и урбана оп-
рема, како и оштетувања спрема трети лица.

Во случај на настанување на штета на инфраструк-
турата односно спрема трети лица, Градот Скопје е од-
говорен за отстранување и надоместување на целокуп-
ната штета што ќе произлезе од изградбата на објектот.

Член 3
Општина Карпош дава согласност за изградба и од-

ржување на јавно осветлување на просторот околу лока-
литет Македонско село, општина Карпош согласно па-
раметрите утврдени во член 1 на оваа одлука. Трошоци-
те за потрошената електрична енергија за јавно осветлу-
вање ќе бидат регулирани на ист начин како за целата 
територија на општина Карпош.

Член 4
За се што не е предвидено со овој договор, договор-

ните страни постигнаа согласност да важат одредбите 
од Законот за облигационите односи и Законот за гра-
дење.

Член 5
Договорните страни се согласни дека можните спо-

рови и недоразбирања што ќе произлезат од договорот 
ќе ги решаваат спогодбено во духот на добрите делов-
ни обичаи со меѓусебно договарање, а во колку тоа не е 
можно недлежен е судот во Скопје.

Член 6
Овој договор е составен во 6 еднообразни приме-

роци, од кои 3 за секоја од договорните страни и влегу-
ва во сила со денот на потпишувањето на двете страни.

Бр. 08-4508/1 Бр. 03-4180/1
15 мај 2015 година 2 јуни 2015 година

Скопје Скопје

Град Скопје Општина Карпош
Градоначалник Градоначалник

Коце Трајановски, с.р. Стевчо Јакимовски, с.р.
___________

АД МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА 
АГЕНЦИЈА

3200.
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 и 
138/14) а во согласност со Одлуките за дополнување на 
Статутот на Акционерското друштво „Македонска ин-
формативна агенција“- Скопје, во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.202/14 
и 28/15) Надзорниот одбор на третата седницата одржа-
на на 2 јуни 2015 година, го утврди Пречистениот тек-
ст на Статутот на Акционерското друштво „Македон-
ска информативна агенција“- Скопје, во државна соп-
ственост.
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Пречистениот текст ги опфаќа: Статутот на Акцио-
нерското друштво „Македонска информативна агенци-
ја“ -  Скопје, во државна сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.53/2006), Одлуката 
за дополнување на Статутот на Акционерското друшт-
во „Македонска информативна агенција“- Скопје, во 
државна сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.157/2007), Статутарната одлука за из-
менување на Статутот на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“- Скопје, во државна 
сопственост („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.138/2013), Одлуката за дополнување на Стату-
тот на Акционерското друштво „Македонска информа-
тивна агенција“- Скопје, во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.202/14) и Одлуката за дополнување на Статутот на 
Акционерското друштво „Македонска информативна 
агенција“- Скопје, во државна сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 28/15)

С Т А Т У Т
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА 

ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ – СКОПЈЕ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Статут се утврдуваат: фирмата, седиштето, 

предметот на работење, износот на основната глав-
нина, номиналната вредност на акциите, бројот на акци-
ите од секој род и класа, правата, обврските, ограничу-
вањата и погодностите, предностите што за себе ги зад-
ржува основачот, постапката за свикување и одржува-
ње на собранието, фирмата, седиштето и МБС на осно-
вачот, видот, составот и начинот на избор на органот 
на управување, формата и начинот на објавувањата и 
други одредби што се од значење за Акционерското 
друштво „Македонска информативна агенција“ – 
Скопје, во државна сопственост (во натамошниот 
текст: Друштвото).

Член 2
Друштвото настана со Одлука на Владата на Репуб-

лика Македонија број19-1757/1 од 13.4.2006 година, за 
преобразба на Јавното претпријатие „Македонска ин-
формативна агенција“, во Акционерско друштво „Маке-
донска информативна агенција“ – Скопје, во државна 
сопственост.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА 
ДРУШТВОТО

Член 3
Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува 

во правниот промет под фирма:
Акционерско друштво „Македонска информативна 

агенција“ – Скопје, во државна сопственост.
Скратен назив на фирмата е: АД „МИА“ – Скопје.

Член 4
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. Бој-

мија, бр. К-2.
Член 5

Друштвото има печат, штембил и знак.
Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се ут-

врдат со акт на Управниот одбор.

Член 6
Статутот е основен општ акт на Друштвото.
Другите општи акти на Друштвото мора да бидат 

во согласност со Статутот.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ 
НА ДРУШТВОТО

Член 7
Предмет на работење на Друштвото се следните деј-

ности:
– 92.40 – активност на новински агенции.
Друштвото ќе ги извршува сите дејности за кои не е 

потребна посебна дозвола или одобрение од надлежен 
орган.

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛ-
НА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, 
ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ

Член 8
Основната главнина на Друштвото изнесува 

3.730.600,00 (три милиони седумстотини триесет илја-
ди и шестотини) денари или 60.659,40 евра (шеесет ил-
јади шестотини педесет и девет евра и четириесет евро-
центи), според средниот курс на Народна банка на Ре-
публика Македонија, објавен еден ден пред усвојување-
то на Статутот. 

Основната главнина на Друштвото е поделена на 
60.659,00 обични акции што гласат на име, со номинал-
на вредност од 1 евро = 61,5 MKD по акција.

V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ

Член 9
Се основа Фонд од кој вработените можат да стек-

нат акции на Друштвото, бесплатно или по повластена 
цена.

Фондот нема својство на правно лице.

Член 10
Собранието на Друштвото донесува Програма, спо-

ред која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за из-
давање на акции наменети за Фондот, како и Одлука за 
критериумите за нивната распределба.

Акциите коишто вработените ги стекнуваат од Фон-
дот изнесуваат до една десетина од основната главнина 
и се стекнуваат од акциите на основачот.

Со акт на Собранието на Друштвото се уредуваат 
организацијата и управувањето на Фондот, како и ко-
ристењето и начинот на распределбата на средствата 
наменети за акции на вработените.

VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 11
Основачот не задржува посебни погодности за себе.

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕ

Член 12
Правата и обврските на Собранието на Друштвото 

ги врши Владата на Република Македонија.
Собранието своите права и обврски ги врши на на-

чин утврден во Деловникот за работа.

Член 13
Собранието на Друштвото се свикува во случаите 

определени со Закон, како и кога тоа го бара интересот 
на Друштвото и на акционерот. 
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1. Собрание

Член 14
Собранието одлучува само за прашања изрично оп-

ределени со Закон, и со овој Статут, а особено за:
- (1) Измена на Статутот на Друштвото;
- (2) Одобрување на Годишната сметка, на финан-

сиските извештаи и на Годишниот извештај за работата 
на Друштвото во претходната деловна година и одлучу-
ва за распределба на добивката;

- (3) Избор и отповикување на членовите на Надзор-
ниот одбор;

- (4) Промената на правата врзани за одделни видо-
ви и родови акции;

- (5) Одобрување на работата и на водењето на рабо-
тењето со Друштвото, на членовите на Надзорниот и на 
Управниот одбор, како и одобрување на Договорите за 
уредување на односите помеѓу Друштвото и членот на 
Управниот одбор (утврдени во член 26 од овој Статут);

- (6) Зголемувањето и намалувањето на основната 
главнина на Друштвото;

- (7) Издавање акции и други хартии од вредност;
- (8) Издавање акции наменети за Фондот;
- (9) Донесување Програма за стекнување на акции 

на вработените;
- (10) Донесување Одлука за критериуми за распре-

делба на акции на вработените;
- (11) Издавање акции наменети за Фондот од коиш-

то вработените ќе стекнуваат акции бесплатно или по 
повластена цена и за критериумите за нивната распре-
делба;

- (12) Дава согласност на актот за утврдување на ви-
сината на бодот за пресметување на платите на вработе-
ните во друштвото.

- (13) Назначување овластен ревизор за ревизија на 
Годишната сметка и на финансиските извештаи на 
Друштвото;

- (14) Преобразба на Друштвото во друга форма на 
Друштво и за статусните промени на Друштвото;

- (15) Престанување на Друштвото;
- (16) Одлучува за покривање на загубата.

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС 
НА ОСНОВАЧОТ

Член 15
Основачот на Друштвото е Република Македонија, 

а правата на Собранието ги врши Владата на Републи-
ка Македонија. 

Седиштето на вршителот на правата на Основачот е 
во Скопје, на ул. „Илинденска“ бб.

Матичен број на Основачот е 4064674.

IX. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР 
НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 16
Управувањето на Друштвото е организирано според 

двостепен систем. (Управен одбор и Надзорен одбор).

1. Управен одбор
Член 17

Со Друштвото управува Управен одбор кој се сос-
тои од 5 членови.

Членовите и претседателот на Управниот одбор ги 
избира Надзорниот одбор.

Член 18
Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесу-

ва четири години.
Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-

ниот одбор се врши со јавно гласање.

Член 19
Со одлукатa на Надзорниот одбор за избор на члено-

вите на Управниот одбор, еден од членовите на Управ-
ниот одбор се именува за претседател на Управниот од-
бор и се определува кој член на Управниот одбор за ко-
ја област од работењето на Друштвото ќе биде задол-
жен.

Член 20
Претседателот на Управниот одбор ги свикува сос-

таноците и претседава со нив и е одговорен за водење 
на записникот и за организацијата на други форми пре-
ку кои Управниот одбор работи и одлучува.

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

Член 21
Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вр-

шат работите од надлежност на Управниот одбор, и тоа: 
- (1) Ја донесуваат Програмата за работа и развој на 

Друштвото;
- (2) Ја утврдуваат деловната политика;
- (3) Донесуваат Годишен план и Годишен финан-

сиски план на Друштвото;
- (4) На барање на Собранието подготвуваат општи 

акти и одлуки чие донесување е во надлежност на Соб-
ранието;

- (5) Донесуваат Годишна сметка, финансиски из-
вештаи и Извештај за работа;

- (6) Подготвуваат и на Владата во својство на Соб-
рание и на Надзорниот одбор им доставуваат тримесеч-
ни извештаи за финансиското работење на Друштвото;

- (7) Назначуваат раководни лица кои го водат рабо-
тењето на Друштвото;

- (8) Поднесуваат иницијатива за изменување и до-
полнување на Статутот;

- (9) Донесуваат План за годишна инвестициона 
програма;

- (10) Донесуваат План за јавни набавки;
- (11) Донесуваат одлуки за инвестиции;
- (12) Одлучуваат за внатрешната организација на 

Друштвото и за систематизацијата на работните места;
- (13) Одлучуваат за употреба на посебната резерва;
- (14) Донесуваат Програма за економските, техно-

лошките, структуралните и други промени, кои предиз-
викуваат потреба од намалување на бројот на вработе-
ните;

- (15) Одлучуваат за прашања од областа на одбра-
ната;

- (16) Одлучуваат за задолжувања на Друштвото со 
кредити, во врска со остварувањето на Планот;

- (17) Се грижат и преземаат потребни дејствија за 
исполнување на со Закон пропишаните обврски;

- (18) Одлучуваат по приговорите за заштита на пра-
вата на работниците, во случаи утврдени со Закон;

- (19) Одлучуваат за преземање на мерки за заштита 
и унапредување на животната средина;

- (20) Одлучуваат за именување и разрешување на 
членовите во комисиите, предвидени со актите на 
Друштвото;

- (21) Одлучуваат за вршење попис на средствата, 
побарувањата и обврските;

- (22) Формираат комисии од редот на членовите на 
Управниот одбор и од други лица;

- (23) Одлучуваат за набавка на основни средства;
- (24) Одлучуваат за расходување на основни сред-

ства и отстапување на основни средства;
- (25) Одлучуваат за издавање на основните сред-

ства на Друштвото под закуп;
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- (26) Одлучуваат за доделување финансиска по-
мош и спонзорства најмногу во износ од една илјада и 
петстотини евра во денарска противвредност;

- (27) Ги утврдуваат работните места со услови на 
работа потешки од нормалните;

- (28) Одлучуваат за барањата од надлежни органи 
и институции;

- (29) Ги определуваат овластените потписници на 
Друштвото;

- (30) Одлучуваат за склучување колективен дого-
вор;

- (31) Донесуваат Деловник за работа;
- (32) Вршат и други работи кои не се во надлеж-

ност на Собранието и Надзорниот одбор на Друш-
твото.

Член 22
Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, 

Управниот одбор одлучува за:
1. затворање (престанување) или пренос на претпри-

јатие или на негов дел што учествува со над 10% во 
приходот на Друштвото;

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

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

4. воспоставување на долгорочна соработка со дру-
ги Друштва од суштествено значење за Друштвото или 
нејзино прекинување;

5. донесување одлуки со износ над 50.000 евра, во 
денарска противвредност;

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 23
Членовите на Управниот одбор учествуваат и рабо-

тат на состаноци.
Управниот одбор може да одлучува и без одржување 

на состанок, ако сите членови дадат согласност за одлу-
ката којашто се донесува без одржување на состанок.

Член 24
Управниот одбор работи ако се присутни најмалку по-

ловина од вкупниот број членови на Управниот одбор.

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.

Во записникот од состанокот на Управниот одбор 
се внесуваат податоци за гласањето на секој член на 
Управниот одбор поединечно, со образложение за при-
чините за гласањето.

Член 26
Правата и обврските на членовите на Управниот од-

бор се определуваат со Договор за уредување на одно-
сите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор. 

Договорот од став 1 од овој член го склучува Над-
зорниот одбор, a по претходно добиено одобрение од 
Собранието на Друштвото, a 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.

Во отсуство на генералниот директор, заменикот на 
генералниот директор го застапува Друштвото.

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 
заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на 
Друштвото; 

- (3) Ја утврдува материјалната одговорност на ра-
ботниците; 

- (4) Го организира и го раководи процесот на рабо-
та и работењето на Друштвото; 

- (5) Предлага внатрешна организација на Друш-
твото; 

- (6) Склучува договори; 
- (7) Ја организира и обезбедува работната дисцип-

лина во Друштвото; 
- (8) Ја обезбедува законитоста во работата и приме-

ната на прописите, на овој Статут и на другите акти на 
Друштвото; 

- (9) Се грижи за остварување на обврските на 
Друштвото од областа на одбраната; 

- (10) Изготвува елаборат за економските, технолош-
ките, 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) Назначува раководни лица кои го водат секој-
дневното работење на Друштвото;

- (13) Формира стручни комисии и работни тела;
- (14) Го информира Управниот одбор за одделни 

прашања од работењето на Друштвото;
- (15) Донесува одлуки за финансиска помош и 

спонзорство до една илјада и петстотини евра во денар-
ска противвредност;

- (16) За работите од својата надлежност издава 
акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува 
работењето на Друштвото;

- (17) Врши други работи во врска со работењето на 
Друштвото.

2. Надзорен одбор

Член 29
Надзорниот одбор се состои од 5 (пет) 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 членoви се избираaт како независни чле-
нови на Надзорниот одбор.

Член 30
Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 

мнозинство гласови од вкупниот број на членови, изби-
ра претседател на Надзорниот одбор.

Член 31
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-

сува четири години. 

Член 32
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува сос-

таноците и претседава со нив, одговорен е за водењето 
на евиденцијата за состаноците и за организирањето на 
другите начини на работа и на одлучување на Надзор-
ниот одбор.

Ако претседателот од какви и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседа-
ва член на Надзорниот одбор избран со мнозинство чле-
нови од присутните членови на Надзорниот одбор.
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Член 33
Надзорниот одбор може во секое време да го разре-

ши претседателот на Надзорниот одбор и да избере нов 
претседател на Надзорниот одбор.

Член 34
Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и рабо-

тат 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 35
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 

од половина од вкупниот број на членови.

Член 36
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесе-

ни ако за нив гласале повеќе од половината од вкупни-
от број на членови на Надзорниот одбор.

Во записникот од состанокот на Надзорниот одбор 
се внесуваат податоци за гласањето на секој член на 
Надзорниот одбор поединечно, со образложение за при-
чините за гласањето.

Член 37
Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 

со Друштвото.
Надзорниот одбор може да врши увид и да ги прове-

рува книгите и документите на Друштвото, како и имо-
тот, особено благајната на Друштвото и хартиите од 
вредност.

Член 37-а
Надзорниот одбор дава согласност за службените 

патувања, доколку патуваат повеќе од тројца вработе-
ни од Друштвото.

Х. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 38
Со акт на Управниот одбор, по претходно одобре-

ние од Надзорниот одбор, поблиску се уредуваат внат-
решната организација на Друштвото и работите кои се 
извршуваат во Друштвото.

XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО

Член 39
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 Колективни-

от договор;
и други комисии формирани од Управниот одбор, 

Надзорниот одбор, директорот на Друштвото, по укажа-
на потреба во процесот на работењето.

Член 40
Комисијата за заштита на правата одлучува по при-

говори на работници во втор степен. Комисијата за кон-
трола над примена на Колективниот договор врши кон-
трола над примената на одредбите од Колективниот до-
говор. 

Член 41
Начинот на работа на комисиите се уредува со Де-

ловник за работа.

ХII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА 
(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)

Член 42
Друштвото има задолжителна општа резерва.
Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент 

кој не може да биде помал од 5 % од добивката, се доде-
ка резервите на друштвото не достигнат износ којшто е 
еднаков на една десетина од основната главнина. Ако 
така создадената резерва се намали, мора да се допол-
ни на ист начин.

1. Посебни резерви заради покривање на загуби
или за други издатоци

Член 43
Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради пок-

ривање на други издатоци за: осигурување од ризик на вра-
ботените 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 издво-

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

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посеб-
ни 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 ре-
зерви, ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото.

XIII. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА

Член 44
Распределбата на добивката во Друштвото се врши 

врз основа на одлука на Собранието, донесена по пред-
лог на Управниот одбор, а во согласност со годишната 
пресметка на Друштвото.

На акционерите им припаѓа дел од годишната до-
бивка во вид на дивиденда.

Висината на дивидендата Собранието може да ја оп-
редели откако од чистата добивка ќе ги одбие придоне-
сите за резервниот фонд на Друштвото.

Член 45
Собранието, на предлог на Управниот одбор, може 

да одлучи добивката да не се дели во определена годи-
на и истата да се употреби за развој на Друштвото или 
за друга намена.

Член 46
Ако Друштвото со годишната сметка искаже загуба, 

Собранието донесува одлука за покривање на таа загуба.
Одлуката за покривање на загубата Собранието ја 

донесува по предлог на Управниот одбор во кој мора 
да се содржани причините за настанувањето на загуба-
та и предлог за начинот на нејзиното покривање.

XIV. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ

Член 47
Друштвото во согласност со Закон и колективен до-

говор, обезбедува услови за работа и дејствување на 
Синдикатот.

Член 48
Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-

сува предлози, мислења и забелешки во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата на работниците ут-
врдени со Закон и со Колективниот договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, 
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го 
извести Синдикатот.
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XV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО 
ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО

Член 49
Сите акти што ги донесува Управниот одбор се обја-

вуваат во службеното гласило на Друштвото или на ог-
ласна табла.

XVI. АКТИ НА ДРУШТВОТО
Член 50

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 со овој Статут.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор 
и тие не можат да бидат во спротивност со овој Статут.

Актите на Друштвото се:
- Колективен договор;
- Правилник за внатрешна организација;
- Правилник за систематизација на работните места;
- Правилник за заштита од пожар;
- Правилник за деловна тајна;
- Правилник за печатот, штембилот и знакот;
- Правилник за заштита при работа;
- Правила за редот и дисциплината;
- Ценовник за технички и други услуги;
И други акти согласно со Законот и со Колективни-

от договор.
Член 51

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поина-
ку определено.

ХVII. ОДБРАНА
Член 52

Во воена состојба Друштвото продолжува со врше-
ње на дејноста, заради што, во согласност со Законот за 
одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува со-
одветни подготовки и изработува документи за работа 
во воена состојба.

Член 53
Во воена состојба Друштвото презема мерки за заш-

тита на работниците и материјалните добра од воени 
дејствија.

Член 54
Заради заштита на тајните податоци и информации 

од областа на одбраната, Друштвото спроведува соод-
ветни мерки за нивна заштита.

XVIII. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА 
НА СТАТУТОТ

Член 55
Статутот на Друштвото може да се менува.
Предлог за измена на Статутот може да поднесат 

Управниот одбор и членовите на Друштвото.
Предлог за измена на Статутот кој не е поднесен од 

Управниот одбор се доставува на мислење на Управни-
от одбор.

Член 56
Предлогот за измена на Статутот се разгледува на 

првата седница на Собранието по неговото поднесу-
вање.

За измена на Статутот, Собранието одлучува на на-
чинот на кој се донесува Статутот.

XIX. ЗАВРШНA ОДРЕДБA

Член 57
Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 01-245/4
2 јуни 2015 година Надзорен одбор,
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