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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2320. 

Врз основа на член 169 став 1, алинеjа 2 од Законот 

за јавните набавки („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/07, 130/08, 97/2010, 53/11, 185/11, 

15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), а во врска 

со член 15 од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 6/2012, 144/2014 и 33/15), Владата на Репуб-

лика Македонија,  на седницата одржана на 22.4.2015 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВА-

ЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА 

ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА 

ПОСТОЕЧКИОТ ДРАМСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство за изградба на нов објект на местото на 

постоечкиот Драмски театар во Скопје, објавена со Од-

луката за започнување на постапка за доделување на 

договор за воспоставување на јавно приватно партнер-

ство за изградба на нов објект на местото на постоеч-

киот Драмски театар во Скопје („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.98/2014). 

 

Член 2 

Постапката за доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерство за изградба на 

нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар 

во Скопје, се поништува согласно член 169 став 1 али-

неја 2 од Законот за јавните набавки, бидејќи не е под-

несена ниту една понуда. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за започнување на поста-

пка за доделување на договор за воспоставување на 

јавно приватно партнерство за изградба на нов објект 

на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

98/2014). 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-3617/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2321. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 14.4.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУ-

ПИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ПОДГОТОВКА НА ПРЕ-

ГОВАРАЧКИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА 

ЧЛЕНСТВО ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за образување на работни групи за 

подготовка на Националната програма за усвојување 

на правото на Европската унија и подготовка на прего-

варачките позиции за преговори за членство во Европ-

ската унија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.137/09), во член  1 зборовите: „(во натамошни-

от текст ЕУ)“ се заменуваат со зборовите: „(во ната-

мошниот текст:  НПАА)“. 

 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 

„За секое поглавје за преговори, за политичките и 

економските критеруми и административните капаци-

тети за членство во ЕУ се образува посебна работна 

група. 
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За стручна консултација за терминологија за acquis 

communautaire (правото на ЕУ) се образува посебна ра-

ботна група. 

За секоја од работните групи од ставовите 1 и 2 од 

оваа одлука се определува институција носител од која 

се именува раководителот на работната група. 

За секое подрачје во рамките на работните групи од 

ставовите 1 и 2 од оваа одлука се определува институ-

ција носител на ниво на подрачје од која се именува 

одговорно лице по подрачје, како и институции учес-

ници.“. 

 

Член 3 

Членот 3 се менува и гласи:  

,,Работните групи: 

- ги планираат активностите и ги определуваат при-

оритетите за усогласување со правото на ЕУ и остана-

тите приоритети врзани за процесот на европска интег-

рација; 

- ги усогласуваат приоритетите на НПАА со други-

те стратешки, плански и програмски документи на 

Владата, како  и со приоритетите за користење на 

странска помош, во поглавјата за кои се надлежни. 

- укажуваат кое министерство или друг орган на 

државната управа е надлежен за секој одделен правен 

акт на ЕУ и потребните активности за обезбедување на 

усогласеност во соодветниот сектор; 

- го изготвуваат, следат и редовно ажурираат делот 

од НПАА кој се однесува на поглавјето за кое се над-

лежни и го усогласуваат со другите делови од НПАА; 

- прават проценка на потребните ресурси (човечки, 

материјални технички и др.) за градење на капацитети-

те за спроведувањето на законодавството;  

- изготвуваат по насока на Секретаријатот за европ-

ски прашања извештаи за спроведувањето на соодвет-

ните поглавја од НПАА до Владата на Република Ма-

кедонија;  

- даваат препораки по предлог законите и  подза-

конските акти со кои се врши усогласување со правото 

на ЕУ кои спаѓаат во нивното поглавје до предлагачот, 

Секретаријатот за европски прашања и до Поткомите-

тот на Работниот комитет за европска интеграција;  

- вршат подготовка и учествуваат во процесот на 

проверка на усогласеноста на националното право со 

правото на ЕУ (screening); 

- изготвуваат преговарачки позиции на Република 

Македонија во процесот на преговарање со ЕУ; 

- вршат стручна консултација за терминологија при 

подготовка на националната верзија на acquis 

communautaire (правото на ЕУ), во поглавјето за кое се 

надлежни; 

- вршат и други работи кои произлегуваат од подго-

товката на НПАА и на преговарачките позиции за пре-

говори за членство во ЕУ. 

Работната група од член 2 став 2 од оваа одлука, го 

изготвува планот и ја усогласува динамиката за струч-

на консултација за терминологија употребена при под-

готовка на националната верзија на acquis 

communautaire (правото на ЕУ), согласно приоритетите 

на НПАА.“ 

Член 4 

Во член 4 во ставот 1 по зборот “овластувања” се 

додаваат зборовите “(во натамошниот текст: надлежни 

органи, односно институции)”.  

Во ставот 2 зборовите “заменик секретар” се заме-

нуваат со зборот “координатор”.   

 

Член 5 

Членот 5 се менува и гласи: 

,, Се формираат 37 работни групи и тоа:  

I. Политички критериуми;   

II. Економски критериуми; 

III. Способност за преземање на обврските од член-

ството во ЕУ 

3.01 Слободно движење на стоки;  

3.02 Слободно движење на работници;  

3.03 Право на основање и слобода на давање ус-

луги;  

3.04 Слободно движење на капитал;  

3.05 Јавни набавки; 

3.06 Право на трговски друштва;  

3.07 Право на интелектуална сопственост; 

3.08 Политика на конкуренција;  

3.09 Финансиски услуги; 

3.10 Информатичко општество и медиуми; 

3.11 Земјоделство и рурален развој; 

3.12 Безбедност на храната, ветеринарна и фитоса-

нитарна политика;  

3.13 Рибарство;  

3.14 Транспортна политика;  

3.15 Енергетика; 

3.16 Оданочување; 

3.17 Економска и монетарна унија;  

3.18 Статистика;  

3.19 Социјална политика и вработување;  

3.20 Претпријатија и индустриска политика;  

3.21 Транс-европски мрежи;  

3.22 Регионална политика и координација на струк-

турни инструменти;  

3.23 Правосудство и фундаментални права;  

3.24 Правда, слобода и безбедност;  

3.25 Наука и истражување;  

3.26 Образование и култура; 

3.27 Животна средина и климатски промени;   

3.28 Заштита на потрошувачите и здравјето; 

3.29 Царинска унија; 

3.30 Надворешни односи; 

3.31 Надворешна безбедносна и одбранбена поли-

тика;  

3.32 Финансиска контрола;  

3.33 Финансиски и буџетски одредби; 

IV. Административни капацитети; 

V. Стручна консултација за терминологија за acquis 

communautaire; 

Составот на работните групи е даден во Прилог и е 

составен дел на оваа одлука.“. 
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Член 6 

Во член 6 во ставот 1  по зборот „раководителот“ 

запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите “и 

заменик секретарот” се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Координаторот на работната група се определува 

од редот на вработените во Секретаријатот за европски 

прашања.“ 

По ставот 2 кој станува став 3, се додава нов став 4 

кој гласи:  

„Секретаријатот за европски прашања, Министер-

ството за надворешни работи, Министерството за фи-

нансии, Секретаријатот за законодавство и Државниот 

заводот за статистика учествуваат во секоја од работ-

ните групи.“ 

Во ставот 3 кој станува став 5 зборовите “заменик 

секретарoт” се заменуваат со зборот ”координаторот”. 

Во ставот 4 кој станува став 6 зборовите “заменик 

секретарот” се заменуваат со зборот “координаторот”, 

зборот “добро” се заменува со зборот “активно”, а збо-

рот “компјутер” се заменува со зборовите “компјутер-

ски програми за канцелариско работење”.  

Во ставот 5 кој станува став 7 по зборот “група” се 

става запирка и се додаваат зборовите, “по правило”, а 

зборовите “организационите единици во надлежните 

органи на државната управа, други државни органи и 

институции” се заменуваат со зборовите “надлежните 

органи, односно институции”. 

 

Член 7 

Во член 7 во ставот 1 зборот “определена” се заме-

нува со зборот “усогласена”, а бројот „2“ се заменува 

со бројот „3“. 

Во ставот 2 по зборовите “му одговара на” се дода-

ваат зборовите “раководното лице на органот од каде 

доаѓа и на”. 

Во ставот 3 зборовите “заменик секретар” се бри-

шат, а на крајот од реченицата по зборот “група” точ-

ката се брише и се додаваат зборовите “додека коорди-

наторот на работната група за својата работа му одго-

вара на Заменик претседателот на Владата задолжен за 

европски прашања”. 

Ставот 4 се менува и гласи :  

,,Целокупната документација подготвена од страна 

на работната група се чува во  електронска форма во 

Секретаријатот за европски прашања.“ 

Ставовот 5 се брише. 

 

Член 8 

Членот 8 се менува и гласи:  

,,Заменик претседателот на Владата на Република 

Македонија задолжен за европски прашања, на предлог 

на Раководителот на работната група, а од редот на 

предложените лица од надлежниот орган, односно инс-

титуцијата, определува одговорно лице за усогласу-

вање, следење на степенот на усогласеност, спроведу-

вање и извршување на мерката во националното зако-

нодавство.“ 

Член 9 

Во член 9 во ставот 1, зборовите “претставници на 

министерствата и другите органи на државната управа, 

како и претставници на други органи на државната 

власт и други органи и организации кои вршат јавни 

овластувања” се заменуваат со зборовите “други прет-

ставници од надлежниот орган, односно институци-

јата”. 

Ставот 2 се менува и гласи: 

,,Во работата на работната група Раководителот на 

работната група, во претходна консултација со коорди-

наторот на работната група, по потреба вклучува прет-

ставници на академската јавност, на деловниот и гра-

ѓанскиот сектор, како и други стручни лица надвор од 

државните органи, односно институции.“ 

 

Член 10 

Во членот 10, точката на крајот од реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите “најдоцна 

еден месец по нивното образување”. 

 

Член 11 

Членот 11  се менува и гласи:  

,,При работата на работните групи Секретаријатот 

за европски прашања: 

- ја координира и управува работата на работните 

групи преку обезбедување на насоки кои го определу-

ваат извршувањето на главните работи на работните 

групи од членот 3 од оваа одлука; 

- утврдува временска рамка, содржина, методоло-

гии и алатки за подготовка на НПАА, и други прег-

леди;  

- ја следи работата на работните групи врз основа 

на извештаите од работните групи за спроведување на 

НПАА; 

- врши контрола на квалитетот на добиените мате-

ријали од работните групи, и во соработка со работни-

те групи, врши корекција во содржината и форматот, 

согласно дадените насоки и методолошки упатства; 

- ја чува целокупната документација подготвена од 

страна на работната група во електронска форма; 

- врши консултација со донаторите во врска со пла-

нирањето и спроведувањето на странска помош за под-

дршка на приоритетите на НПАА; 

- дава мислење по усогласеноста на приоритетите 

на НПАА со националните стратешки програми.“ 

 

Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3717/1 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2322. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.04.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер на објект 
кој се наоѓа на КП бр. 221, КО Центар 2, ул. „Желез-
ничка“ бр. 26, општина Центар.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3818/1 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2323. 
Врз основа на член 54, став 3 од Законот за ученич-

киот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 
15/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 14.4.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИТЕ И ВИСИНА-
ТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ 
ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на бројот на стипендис-
тите и висината на стипендиите за ученици запишани 
во средните училишта во Република Македонија, за 
учебната 2014/2015 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 161/2014) по членот 2 се до-
дава нов член 2-а, кој гласи: 

 
„Член 2-а 

Месечниот износ на стипендиите утврден во членот 
2 од оваа одлука, почнувајќи од исплатата на стипенди-
ите за месец април 2015 година се зголемува за 10 % и 
изнесува: 

1. Стипендија за талентирани ученици-спортисти - 
2.970 денари, 

2. Стипендија за талентирани ученици од средното 
образование - 2.970 денари, 

3. Стипендија за ученици со посебни потреби - 
2.750 денари, 

4. Стипендија за социјална поддршка на ученици- 
2.200 денари, 

5. Стипендија за ученици-деца без родители - 2.750 
денари и 

6. Стипендија за ученици кои реализираат наставни 
програми од угостителско - туристичката струка - 
2.200 денари.”. 

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

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

 
Бр. 42-3978/1 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2324. 
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 
бр.15/2013,  120/2013 и 41/2014) и член 41, став 3 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2015 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр.155/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 14.4.2015 година, 
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА 
  
1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во студентскиот стандард за 2015 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр.196/2014), во точ-
ка 1 во став 7, во алинејата 1 износот “3.630”се замену-
ва со износот “3.993”. 

Во алинејата 2 износот “5.500”се заменува со изно-
сот “6.050”. 

Во алинејата 3 износот “4.000”се заменува со изно-
сот “4.400”. 

Во алинејата 4 износот “3.000”се заменува со изно-
сот “3.300”. 

Во алинејата 5 износот “2.500”се заменува со изно-
сот “2.750”. 

Во алинејата 6 износот “3.000”се заменува со изно-
сот “3.300”. 

Во алинејата 7 износот “3.000”се заменува со изно-
сот “3.300”. 

Во алинејата 8 износот “4.000”се заменува со изно-
сот “4.400”. 

Во алинејата 9 износот “5.500”се заменува со изно-
сот “6.050”. 

Во алинејата 10 износот “3.000”се заменува со из-
носот “3.300”. 

Во алинејата 16 износот “3.630”се заменува со из-
носот “3.993”. 

Алинејата 17 се менува и гласи: 
„стипендии за студенти-деца на починатите при-

падници на Армијата на Република Македонија и Ми-
нистерството за внатрешни работи во хеликоптерската 
несреќа, по основ на потпишани договори со Минис-
терството за образование и наука во износ од 3.993 де-
нари за девет месеци во годината”. 

Во алинејата 18 износот “5.150” се заменува со из-
носот “5.665”. 

2. Износите од точка 1 од оваа програма ќе се ис-
плаќаат почнувајќи со исплатата на стипендиите за ме-
сец април 2015 година. 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-3976/1 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



24 април 2015  Бр. 66 - Стр. 41 

 
 

2325. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 
бр.52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 
41/2014) и член 41, став 3 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.155/2014), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 14.4.2015 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА 
  
1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во ученичкиот стандард за 2015 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 202/2014), во 
точка 1, во став 6, 

во алинејата 1 износот “2.200” се заменува со изно-
сот “2.420”. 

Во алинејата 2 износот “2.000” се заменува со изно-
сот “2.200”. 

Во алинејата 3 износот “1.500” се заменува со изно-
сот “1.650”. 

Во алинејата 4 износот “2.000” се заменува со изно-
сот “2.200”. 

Во алинејата 5 износот “2.700” се заменува со изно-
сот “2.970”. 

Во алинејата 6 износот “2.700” се заменува со изно-
сот “2.970”. 

Во алинејата 7 износот “2.500” се заменува со изно-
сот “2.750”. 

Во алинејата 8 износот “2.000”се заменува со изно-
сот “2.200”. 

Во алинејата 9 износот “2.500” се заменува со изно-
сот “2.750”. 

Во алинејата 10 износот “2.200” се заменува со из-
носот “2.420”. 

Во алинејата 11 износот “2.200” се заменува со из-
носот “2.420”. 

Во алинејата 12 износот “2.000” се заменува со из-
носот “2.200”. 

2. Износите од точка 1 од оваа програма ќе се ис-
плаќаат почнувајќи со исплатата на стипендиите за  ап-
рил 2015 година. 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-3977/1 Заменик на претседателот 

14 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2326. 
Врз основа на член  27 став (6) од Законот за произ-

води за заштита на растенијата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 
69/13 и 10/15), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈАТА КОЈА ЈА ВОДАТ ПРАВНИТЕ 
ЛИЦА КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ, ПЛАСИРААТ НА 
ПАЗАРОТ И СКЛАДИРААТ ПРОИЗВОДИ ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПРОИЗВЕДЕ-
НИТЕ КОЛИЧЕСТВА, ЗА ПРИЕМОТ И ИСПОРА-
КАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И 
ПРОИЗВОДИТЕ СО ПОМИНАТ РОК НА ТРАЕЊЕ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и на-
чинот на водење на евиденцијата која ја водат правните 
лица кои произведуваат, пласираат на пазарот и скла-
дираат производи за заштита на растенијата (во поната-
мошниот текст: производи) за произведените количес-
тва, за приемот и испораката на производите, вклучу-
вајќи ги и производите со поминат рок на траење.  

 
Член 2 

Евиденцијата од членот 1 на овој правилник ги сод-
ржи следните податоци: 

- трговски назив на производот; 
- активна супстанција која ја содржи производот; 
- намена на производот; 
- рок на траење на производот; 
- вид на производи со поминат рок на траење; 
- количество на производи со поминат рок на тра-

ење; 
- датум на кој е извршена продажбата/производ-

ството; 
- количество на произведени/продадени производи; 
- име и презиме на овластеното лице кое го издало 

производот; 
- име, презиме, адреса и контакт на лицето (правно 

и/или физичко) кое го подигнало производот (согласно 
документ за идентификација - лична карта или елек-
тронска картичка за евиденција на производство, про-
дажба и употреба производи за заштита на растенијата); 

- датум на враќање на празната амбалажа од упот-
ребените производи за заштита на растенијата / амба-
лажа со остатоци од производи за заштита на растени-
јата / производи за заштита на растенијата со поминат 
рок на траење; 

- име и презиме на овластеното лице кое ја примило 
вратената празна амбалажа од употребените производи 
за заштита на растенијата / амбалажа со остатоци од 
производи за заштита на растенијата / производи за 
заштита на растенијата со поминат рок на траење; и 

- име, презиме, адреса и контакт на лицето  (правно 
и/или физичко) кое ја вратило  празната амбалажа од 
употребените производи за заштита на растенијата/ам-
балажа со остатоци од производи за заштита на расте-
нијата/производи за заштита на растенијата со поминат 
рок на траење (согласно документ за идентификација - 
лична карта или електронска картичка за евиденција на 
производство, продажба и употреба производи за заш-
тита на растенијата). 

 
Член 3 

Евиденцијата од членот 1 на овој правилник се во-
ди електронски и пишано на дневна основа и се внесу-
ваат податоци за секој производ одделно кој се произ-
ведува, пласира на пазарот или складира. 

 
Член 4 

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

 
Бр.17-45/3 Министер за земјоделство, 

25 март 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

2327. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 7.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Отуње, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Отуње, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Отуње. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5445/1  

7 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2328. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности  (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 7.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Црвена Вода, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Црвена Вода, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Црвена Вода. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5443/1  

7 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2329. 
Врз  основа  на  член 57 став (1)  алинеја 2 од  Зако-

нот  за  ветеринарно  здравство („Службен  весник  на  
Република  Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11  и 
123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРО-
ЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД 
КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕ-
СУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕ  

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Наредбата за извршување на ветеринарните мер-

ки и контроли за заштита на јавното здравство од кон-
таминенти или резидуи кои се пренесуваат од живот-
ните или производите од животинско потекло во 2015 
година ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 195/14) вo членот 4 ставот (2) се менува и гласи: 

„Лабораториското испитување од став (1) на овој 
член треба да се врши со метод на репрезентативна  
мостра  под  надзор  на  официјален ветеринар при што 
во периодот од 1 декември до 30 април испитувањето 
треба да се врши еднаш во две недели, а во периодот 
од 1 мај до 30 ноември лабораториското испитување 
треба да се врши еднаш месечно.“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-2103/3  

15 април 2015 година Директор, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2330. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15), член 17 став 1 и член 24 од Правилникот за пов-
ластени производители на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 
постапувајќи по известувањето на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Би-
тола, на седницата одржана на ден 22.4.2015 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во преамбулата на Одлуката за користење на 

повластена тарифа за електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-218/14 од 
17.12.2014 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.188/14, зборовите:„Друштвото 
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за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДО-
ОЕЛ Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за тр-
говија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Би-
тола“. 

2. Во точката 1 зборовите: „Друштвото за трговија, 
производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул.11-ти Октомври, бр. 18/10, Скопје“ се 
менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производ-
ство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, со седиште 
на ул.Добривое Радослављевиќ бр.22, Битола“. 

3. Во точката 2 алинеја 1 се менува и гласи: „назив 
и седиште: Друштво за трговија, производство и услу-
ги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, со седиште на ул.До-
бривое Радослављевиќ бр.22, Битола“. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-218/14  

22 април 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2331. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15), член 17 став 1 и член 24 од Правилникот за пов-
ластени производители на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/14), 
постапувајќи по известувањето на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Би-
тола, на седницата одржана на ден 22.4.2015 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА  

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во преамбулата на Решението за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр. 08-217/14 од 17.12.2014 година, објавенo во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.188/14, збо-
ровите: „Друштвото за трговија, производство и услуги 
ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје“ се менуваат и гласат: 
„Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО 
СОЛАР ДОО Битола“. 

2. Во точката 1 зборовите: „Друштвото за трговија, 
производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул.11-ти Октомври, бр. 18/10, Скопје“ се 
менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производ-
ство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, со седиште 
на ул.Добривое Радосављевиќ бр.22, Битола“. 

3. Во точката 2 алинеја 1 се менува и гласи: „назив 
и седиште: Друштво за трговија, производство и услу-
ги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, со седиште на ул.До-
бривое Радосављевиќ бр.22, Битола“. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-217/14  

22 април 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА 
ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА 

НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ 

2332. 
Врз основа на член 22, 287, 418 став (3) 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, 41/14 и 138/14) и 
член 3 од Одлуката за дополнување на Статутот на Ак-
ционерското друштво во државна сопственост за врше-
ње на дејноста давател на услуги на воздухопловната на-
вигација, донесена од Владата на Република Македонија 
во својство на Собрание на Акционерското друштво во 
државна сопственост за вршење на дејноста давател на 
услуги на воздухопловната навигација број 42-874/1 од 
17.2.2015 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.28/15), Надзорниот одбор на Друштвото, на 
состанокот одржан на 24.3.2015 година го утврди Пре-
чистениот текст Статутот на Акционерското друштво во 
државна сопственост за вршење на дејноста давател на 
услуги на воздухопловната навигација. 

Пречистениот текст Статутот на Акционерското 
друштво во државна сопственост за вршење на дејноста 
давател на услуги на воздухопловната навигација ги оп-
фаќа: Статутот на Акционерското друштво во државна 
сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на 
воздухопловната навигација. („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.197/14), Одлука за дополнива-
ње на Статутот на Акционерското друштво во државна 
сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на 
воздухопловната навигација, број 42-11372/1 од 
29.12.2014 („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.202/14) и  Одлука за дополнивање на Статутот на Ак-
ционерското друштво во државна сопственост за врше-
ње на дејноста давател на услуги на воздухопловната на-
вигација број 42-874/1 од 17.2.2015  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 28/15). 
 

С Т А Т У Т 
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА 
ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА  

НАВИГАЦИЈА 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет и основање 

 
Член 1 

Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето 
на друштвото, заштитниот знак, печатот и штембилот, 
предметот на работење на друштвото, износот на ос-
новната главнина, номиналната вредност на акциите, 
бројот на акциите, положбата, правата и ограничувања-
та на акционерот, обврските, ограничувањата и погод-
ностите, постапката за свикување и одржување на соб-
ранието, фирмата, седиштето, ЕМБС на основачот, ви-
дот, составот и начинот на избор на органот на управу-
вање, односно на Надзорниот одбор и нивната надлеж-
ност, внатрешната организација, формата и начинот на 
објавувањата што ги врши Друштвото, како и други 
прашања што се од значење за Друштвото. 

 
Член 2 

Друштвото го основа Република Македонија. 
Во име на основачот, Владата на Република Маке-

донија ги презема без јавен повик сите акции и потпи-
шува изјава. 
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Правата и обврските на друштвото се утврдени со 
одредбите на Законот за трговските друштва, Законот 
за воздухопловство и одредбите на овој Статут. 

 
Времетраење 

 
Член 3 

Друштвото се основа на неопределено време на 
траење. 

 
Фирма, печат, штембил и заштитен знак 

 
Член 4 

Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува 
во правниот промет под фирма: Акционерско друштво 
во државна сопственост за вршење на дејноста давање 
услуги во воздухопловната навигација. 

Скратен назив на фирмата е: "М-НАВ" А.Д. - 
Скопје. 

Во правниот промет со странство називот на Друш-
твото е "M-NAV", Macedonian Air Navigation Service 
Provider, GOJSC. 

 
Член 5 

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак. 
Печатот е со округла форма во кој е впишан полни-

от назив на фирмата и заштитниот знак. 
Друштвото има и мал печат во кој е впишан скрате-

ниот назив на фирмата. 
Штембилот има правоаголна форма со полниот на-

зив на Друштвото, со ознака на број и датум. 
Заштитниот знак се употребува на меморандумот, 

рекламите и другиот пропаганден материјал и во други 
случаи. 

Формата и изгледот на печат, штембилот и заштит-
ниот знак поблиску се уредуваат со Правилникот за пе-
чат, штембил и заштитен знак што го донесува Управ-
ниот одбор на Друштвото. 

 
Седиште на Друштвото 

 
Член 6 

Седиштето на Друштвото е во општина Илинден, 
улица" Босфор" број 7. 

 
Предмет на работење 

 
Член 7 

Предмет на работењето на друштвото се следните 
дејности: 

1. Давање на услуги на воздухопловна навигација 
(ANS – Air Navigation Services) како приоритетна деј-
ност на друштвото, која опфаќа:  

1.1.  АТМ услуги (Air Traffic Management) и тоа: 
а) АТС услуги (АТS- Air Traffic Services): 
- контрола на летање (АТС- Air Traffic Control), која 

се дава на воздухопловите преку издавање на одобре-
нија и инструкции на надлежната контрола на летање 
за да се овозможи безбеден, редовен и брз проток на 
воздушниот сообраќај; 

- информирање во лет (FIS – Flight Information 
Service), која се дава преку издавање на информации 
значајни за безбедно одвивање на воздушниот сообра-
ќај; и 

- тревожење (ALRT – Alerting Service) која се дава 
за воздухоплов кој има потреба од потрага и спасување 
преку известување и координирање на надлежните суб-
јекти. 

б) регулирање на протокот на воздушен сообраќај 
(ATFM - Air Traffic Flow Management), која се дава за 
да се овозможи максимално искористување на капаци-
тетот на контролата на летање и обемот на сообраќајот; 

в) организација на воздушниот простор (АЅМ – Air 
Space Management), која се дава за да се обезбеди мак-
симално и флексибилно искористување на воздушниот 
простор за сите корисници. 

1.2. услуги на воздухопловно информирање (AIS – 
Aeronautical Information Service), кои опфаќат: соби-
рање, обработка и дистрибуција на воздухопловните 
информации, итни известувања, воздухопловен инфор-
мативен циркулар, воздухопловни карти и постапки и 
процедури за летање; 

1.3. метеоролошките услуги кои опфаќаат собирање, 
обработка и дистрибуција на метеоролошки информа-
ции, метеоролошка прогноза, метеоролошки известува-
ња и метеоролошки предупредувања; 

1.4. поставување, одржување, контрола и монито-
рирање на техничките средства, уредите и опремата, за 
давање на услуги на воздухопловна навигација (CNS 
Services); и 

1.5.  водење на евиденција за наплата на надоместо-
ци од прелети.  

2. Обука на АНС персонал. 
 

II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
 

Член 8 
Основната главнина на Друштвото изнесува 

1.153.990.000,00 денари или 18.866.619,69 евра поделе-
ни на 1.153.990 обични акции со номинална вредност 
од 1.000,00 денари за една акција. 

 
Зголемување на основната главнина 

 
Член 9 

Основната главнина може да се зголемува со: 
- издавање на нови акции; 
- со одобрен капитал; 
- со средства на друштвото; 
- со условно зголемување на основната главнина. 

 
Член 10 

Одлука за зголемување на основната главнина до-
несува Собранието на Друштвото. 

 
III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 11 

Фирмата на основачот е Влада на Република Маке-
донија.  

Седиштето на основачот е во Скопје на ул."Илин-
денска" б.б. 

Матичен број на основачот е 4064674. 
 

IV. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 12 
Органи на Друштвото се: 
- Собрание, 
- Управен одбор,  
- Надзорен одбор. 

 
V. СОБРАНИЕ 

 
Член 13 

Правата и обврските на Собранието на друштвото 
ги врши Владата на Република Македонија. 

 
Член 14 

Собранието на друштвото се свикува под услови и 
случаи определени со Законот за трговски друштва. 
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Надлежности на Собранието 
 

Член 15 
Собранието одлучува само за прашањата изрично 

определени со закон и со овој статут, а особено за: 
1. донесување и измени на статутот на Друштвото; 
2. одобрување на годишната сметка, на финансис-

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

3. избор и отповикување на членовите на Надзорни-
от одбор; 

4. одобрување на работата и на водењето на работе-
њето со Друштвото на членовите на Управниот одбор 
и на Надзорниот одбор, при што за одобрување на ра-
ботата на членовите на органите на Друштвото се гласа 
одделно за секој член на органот; 

5. одобрување на менаџерскиот договор што се 
склучува помеѓу Друштвото и член на управен одбор; 

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

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

дишната сметка и на финансиските извештаи; 
9. преобразба на Друштвото во друга форма на 

друштво, како и за статусните промени на Друштвото; 
10. престанок на Друштвото; 
11. одлучување за покривање на загубите. 
 

VI. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО 
 

Член 16 
Управувањето со Друштвото е организирано спо-

ред двостепениот систем. 
Друштвото има Управен одбор и Надзорен одбор. 
 

Состав и избор на членови  
на Управен одбор 

 
Член 17 

Управниот одбор е составен од 3 члена. Надзорниот 
одбор, ги избира членовите на Управниот одбор со 
мнозинство гласови од вкупниот број гласови. Со од-
луката за избор на членови на Управниот одбор, еден 
од членовите на управниот одбор се именува за Прет-
седател на Управниот одбор. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-
ганизира и е одговорен за давање на услуги во возду-
хопловна навигација и носи назив, извршен директор 
за воздухопловна навигација. Членот се избира од ре-
довите на вработените и мора да има стручни знаења, 
способности и искуство во организирање и водење на 
дејноста на друштвото, да поседува валидна дозвола на 
радарски контролор на летање и најмалку 6 годишно 
работно искуство како радарски контролор на летање. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-
ганизира и е одговорен за техничките средства во воз-
духопловна навигација и носи назив, извршен дирек-
тор за воздухопловна техника. Членот се избира од ре-
довите на вработените и мора да има стручни знаења, 
способности и искуство во организирање и водење на 
дејноста на друштвото, да поседува валидна дозвола на 
воздухопловно-технички персонал и најмалку 6 годиш-
но работно искуство како воздухопловно - технички 
персонал. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 
врши финансиските работи, правните работи, развој и 
инвестиции и е одговорен за финансиското работење, 
правното работење, развој и инвестиции и носи назив, 
извршен директор за финансиски работи, правни ра-

боти, развој и инвестиции. Членот мора да има стручни 
знаења, способности и искуство во организирање и во-
дење на дејноста на друштвото и најмалку 6 годишно 
работно искуство во соодветна дејност. 

Членовите на Управниот одбор се избираат за вре-
ме од 4 години со право на реизбор. 

Членот на Управниот одбор не може да биде избран 
за член на управен одбор односно за извршен член на 
одбор на директори во други акционерски друштва со 
седиште во Република Македонија. 

 
Еднаква положба на членовите 

на Управниот одбор 
 

Член 18 
Членовите на Управниот одбор имаат исти права и 

обврски, без оглед на тоа како се распределени правата 
и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат 
според овластувањата определени со закон и според 
работите што им се доверени со закон и со овој Статут. 

Управниот одбор на својот конститутивен состанок 
донесува Деловник за работа. 

 
Права и обврски на членовите  

на Управниот одбор 
 

Член 19 
Правата и обврските на членовите на Управниот 

одбор, покрај правата и обврските определени со за-
кон, може да се определат со Договор за уредување на 
односите меѓу Друштвото и член на Управен одбор 
(Менаџерски договор). 

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

 
Надлежност на Управниот одбор 

 
Член 20 

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

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

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

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

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

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

- одлучува за расходување и оттуѓување на основни 
средства; 

- поднесува предлог за изменување и дополнување 
на Статутот; 

- донесува одлуки за инвестиции; 
- донесува одлуки за одобрување на договори за ин-

вестициони вложувања; 
- одобрува склучување на договори од поголемо 

значење и со подолг период на траење; 
- донесува одлука за употреба на посебната резерва 

заради покривање на загубата на друштвото; 
- одлучува за вршење отпис на средствата, побару-

вањата и обврските; 
- одлучува за склучување на колективен договор; 
- одлучува за внатрешната организација и система-

тизација на работните места; 
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- одлучува за назначување на лица со посебни ов-
ластувања и одговорности (раководни лица кои го вр-
шат секојдневното водење на работењето на Друш-
твото); 

- ги донесува општите акти на друштвото на бара-
њето на Собранието на друштвото и Надзорниот од-
бор, подготвува општи акти и одлуки, чие донесување 
е во нивна надлежност; 

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

- се грижи и презема потребни дејствија за испол-
нување на со Закон пропишаните обврски на Друш-
твото; 

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

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

- одлучува за барање од надлежни органи и инсти-
туции; 

- ги определува овластените потписници на Друш-
твото; 

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

- донесува одлуки чија вредност е до 50.000 евра, во 
денарска противредност,а за одлуките над 50.000 евра, 
во денарска противредност,со одобрение на надзорни-
от одбор; 

- одлучува за службени патувања во странство,до-
колку патуваат повеќе од тројца вработени од Друш-
твото на ист состанок; 

- врши и други работи кои не се во надлежност на 
Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото. 

 
Член 20-а 

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

 
Застапување на Друштвото 

 
Член 21 

Членовите на Управниот одбор го застапуваат 
Друштвото во односите со трети лица заеднички. 

Управниот одбор, со одобрение на Надзорниот од-
бор, може да овласти еден или повеќе членови на 
Управниот одбор да го застапуваат Друштвото. Во тој 
случај, другите членови на Управнот одбор се исклуче-
ни од застапувањето. 

Управниот одбор поднесува пријава за упис во тр-
говскиот регистар на членовите на Управниот одбор 
овластени за застапување на Друштвото. 

 
Комисии на Управен одбор 

 
Член 22 

Управниот одбор може да формира комисии за ре-
шавање на одредени прашања. Составот, условите, 
содржината на работата и начинот на работењето на 
овие комисии поблиску се уредува со Деловникот или 
друг акт на Управниот одбор. 

 
Награда на членовите  
на Управниот одбор 

 
Член 23 

Членовите на Упраниот одбор имаат право на 
плата, односно месечен надомест, право на осигурува-
ње на животот, мотивирачки надоместоци (бонуси), на-
домест на патни и на други трошоци. 

Состав и избор на членовите  
на Надзорниот одбор 

 
Член 24 

Надзорниот одбор има 3 члена. 
Собранието ги избира членовите на Надзорниот од-

бор. 
Еден од членовите на Надзорниот одбор мора да 

има стручни знаења, способности и искуство во орга-
низирање и водење на дејност од областа на воздухоп-
ловството. 

Еден од членовите на Надзорниот одбор мора да 
има стручни знаења, способности и искуство во орга-
низирање и водење на дејност од областа на финансис-
кото работење. 

Еден од членовите на Надзорниот одбор е незави-
сен и е предложен од страна на синдикатот. 

Членовите на Надзорниот одбор се избираат за вре-
ме од 4 години, со право на реизбор. 

Член на Надзорен одбор не може во исто време да 
биде избран во повеќе од 5 надзорни одбори односно 
во повеќе од 5 одбори на директори како неизвршен 
член на акционерски друштва со седиште во Република 
Македонија. 

 
Еднаква положба на членовите  

на Надзорниот одбор 
 

Член 25 
Членовите на Надзорниот одбор имаат исти права и 

обврски, без оглед на тоа како се распределени правата 
и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат 
според овластувањата определени со закон и според 
работите што им се доверени со закон и со овој Статут. 

Надзорниот одбор на својот конститутивен соста-
нок донесува Деловник за работа. 

 
Претседател на Надзорен одбор 

 
Член 26 

Надзорниот одбор, од редот на своите членови, из-
бира Претседател на Надзорниот одбор. Одлуката за 
избор се донесува со мнозинство гласови од вкупниот 
број на членови на Надзорниот одбор. 

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува сос-
таноците и претседава со нив, одговорен е за водењето 
на евиденцијата за состаноците и организирање на ра-
ботата и одлучувањето на Надзорниот одбор. 

Ако Претседателот не е во можност да ја врши фун-
кцијата или е отсутен, со состаноците на Надзорниот 
одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со 
мнозинство гласови на присутните членови на Надзор-
ниот одбор. 

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

 
Надлежност на Надзорниот одбор 

 
Член 27 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со Друштвото што го врши Управниот одбор. 

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

Надзорниот одбор дава одобрение на сите одлуки 
што ги донесува Управниот одбор над 50.000 евра во 
денарска противредност и на одлуките на Управниот 
одбор доколку на службен пат во странство патуваат 
повеќе од тројца вработени од Друштвото на ист соста-
нок. 



24 април 2015  Бр. 66 - Стр. 47 

 
 

Комисии на Надзорен одбор 
 

Член 28 
Надзорниот одбор може да формира комисии за ре-

шавање на одредени прашања. Составот, условите, 
содржината на работата и начинот на работењето на 
овие комисии поблиску се уредува со Деловникот или 
друг акт на Надзорниот одбор. 

 
Начин на работа на Надзорниот одбор 

 
Член 29 

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

 
Начин на одлучување на Надзорниот одбор 

 
Член 30 

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

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

 
Награда на членовите на Надзорниот одбор 

 
Член 31 

Собранието со одлука го определува паушалот по 
состанок на членовите на Надзорниот одбор. 

Членовите на Надзорниот одбор имаат право и на 
надомест на патни трошоци, право на осигурување на 
живот, како и други права што се поврзани со вршење-
то на нивната функција (користење работни простории, 
и други потребни средства за работа). 

 
VII. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА  

НА ДРУШТВОТО 
 

Член 32 
Внатрешната организација на друштвото е поделе-

на на три сектори и тоа: 
- сектор за воздухопловна навигација; 
- сектор за воздухопловна техника и 
- сектор за финансиски работи, правни работи, раз-

вој и инвестиции. 
Со Акт на Управниот одбор поблиску се уредува 

внатрешната организација и работите кои се извршува-
ат во друштвото. 

 
VIII. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ  

ВО ДРУШТВОТО 
 

Член 33 
Работните односи, платите и другите права од рабо-

тен однос се уредуваат со Законот за воздухопловство 
и прописи донесени врз основа на него, Законот за ра-
ботни односи, колективен договор, Законот за тргов-
ските друштва и другите општи акти кои ги донесува 
Управниот одбор. 

 
Член 34 

Овој Статут е основниот акт на Друштвото. Сите 
други акти на Друштвото мора да бидат во согласност 
со овој Статут. Акти на Друштвото се: 

- Колективен договор; 
- Правилник за внатрешна организација; 
- Правилник за систематизација на работни места; 
- Правилник за плати и други надоместоци кои про-

излегуваат од работен однос; 
- Правилник за заштита од пожар; 

- Правилник за деловна тајна и за исклучоците од 
слободен пристап до информациите; 

- Правилник за печат, штембил и заштитен знак; 
- Правилник за лични заштитни средства и опрема; 
- Правилник за финансиска помош, донации и спон-

зорства; 
- Правилник за редот и дисциплината, и  
- други акти согласно закон и Колективен договор. 
Одредбите на другите акти кои се во спротивност 

на овој Статут не може да се применуваат. 
 

Член 35 
Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на 

донесувањето, освен ако со закон не е поинаку опреде-
лено. Ако актот согласно со законот треба да се објави, 
објавувањето се врши на Огласната табла на Друштво-
то и по електронски пат. 

 
Член 36 

Душтвото има право, одредени податоци со чие не-
контролирано откривање може да биде нанесена штета 
на неговите деловни интереси, да ги прогласи за делов-
на тајна. 

Прогласувањето на податоците за деловна тајна се 
утврдува со акт кој го донесува Управниот одбор. 

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, 
кој согласно закон и овој статут не може да се прогласи 
за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок, 
или постои обврска јавно да се објави. 

 
Забрана за конкуренција 

 
Член 37 

Членовите на Управниот одбор без одобрение на 
Надзорниот одбор не смеат: 

1) за своја или за туѓа сметка да вршат работи ко-
ишто спаѓаат во предметот на работење на Друштвото; 

2) да вршат друга дејност или активност во друго 
друштво, со ист или сличен предмет на работење, пла-
тена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка 
на друго лице; 

3) да бидат членови на орган на управување или 
член на надзорен одбор во друго друштво коешто има 
ист или сличен предмет на работење како и Друш-
твото; 

4)  во просториите на Друштвото да врши работи за 
своја или за туѓа сметка. 

 
Престанок на Друштвото 

 
Член 38 

Друштвото престанува со: 
1) одлука на Собранието која ја донесува единстве-

ниот акционер; 
2) правосилна одлука на надлежен орган со која 

што се утврдува дека уписот на Друштвото бил незако-
нит односно ништовен; 

3) во секој друг случај предвиден во закон. 
 

Измена на Статут 
 

Член 39 
Иницијатива за измена или дополнување на овој 

Статут може да поднесе: 
- Управниот одбор; 
- Надзорниот одбор; 
- акционерот и 
- синдикалната организација 
Во иницијативата се образложуваат причините и 

потребата од измени или дополнување на Статутот. 
Иницијативата ја разгледува Управниот одбор и да-

ва свое мислење, доколку тој не е подносител на ини-
цијативата. 



 Стр. 48 - Бр. 66                                                                                      24 април 2015 
 

Ако Управниот одбор ја прифати иницијативата, 
формира комисија за изготвување на нацрт на изме-
ните, при што дава насока за изработка. Предлогот на 
одлуката за измени на Статутот го утврдува Управниот 
одбор. 

Ако Управниот одбор не ја прифати иницијативата, 
должен е на првата наредна седница да го информира 
Собранието за тоа. 

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

 
Член 40 

Измени на Статутот ќе бидат направени врз основа 
на одлука на Собранието. 

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

 
IX. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА  

ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Член 41 
Друштвото во согласност со закон и Колективен 

договор обезбедува услови за работа и делување на 
синдикалната организација. 

 
Член 42 

Синдикалната организација може на Управниот од-
бор да му поднесува предлози, мислења и залелешки 
во врска со остварувањето и заштитата на правата на 
работниците утврдени со закон и Колективен договор. 

      За поднесените предлози, мислења и забелешки 
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да ја 
извести синдикалната организација. 

 
X. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 43 

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

Друштвото има задолжителна општа резерва како 
општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќа-
ње од нето добивката. 

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 
5% од нето добивката, се додека резервите на друштво-
то не достигаат износ кој што е еднаков на една петина 
од основната главнина. Ако така создадената резерва 
се намали, мора да се надополни на ист начин. 

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

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

 
XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 44 

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

 
НО Бр.0203-91/4 Надзорен одбор 

24 март 2015 година Претседател, 
Скопје д-р Илир Мехмеди, с.р. 
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