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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
5121. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката 
за основање делегации, пратенички групи и други об-
лици на остварување на меѓународна соработка на 
Собранието на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 85/14), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
ноември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИ-
ЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРА-
БОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 

ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламентите на други држави и избор на претседатели 
и членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламенти на 
други држави („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 100/14, 104/14, 111/14 и 148/14) во членот 3 
во точката 18. Пратеничка група на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со Парламентот на 
Јапонија под б) членови, во точката 6. се додаваат збо-
ровите „Антонијо Милошоски“. 

  Стр. 
5137. Решение за давање согласност на 

Статутот на ЈУ Центар за социјална 
работа Кичево ...................................... 20 

5138. Одлука зa поништување на служ-
бена легитимација на јавните обви-
нители и членовите на Советот на 
јавните обвинители на Република 
Македонија   ......................................... 20 

5139. Одлука од Советот на Јавните об-
винители на Република Македонија .. 20 

5140. Оглас од Советот на Јавните обви-
нители на Република Македонија ...... 20 

5141. Одлука за издавање на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија.... 21 

5142. Договор за меѓуопштинска сора-
ботка склучен помеѓу општина Би-
тола и Општина Могила.................... 23 

5143. Пречистен текст на Статут на 
Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционер-
ско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со елек-
троенергетскиот истем, во државна  
сопственост, Скопје........................... 23 

5144. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец октомври 2014 го-
дина.......................................................... 28 

 Огласен дел........................................... 1-68 

 

 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4210/1 Претседател 

10 ноември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5122. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 3 од Одлуката за основа-
ње Национален совет за евроинтеграции ("Службен 
весник на Република Македонија“ број 140/07 и 91/11), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 ноември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ  

СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
 
I. Во Одлуката за именување на претседател, пот-

претседател, членови и заменици - членови на Нацио-
налниот совет за евроинтеграции ("Службен весник на 
Република Македонија“ број 100/14 и 114/14), во точ-
ката I., под в) за членови, во точката 5 се додаваат збо-
ровите; „Солза Грчева, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија“.  
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4211/1 Претседател 

10 ноември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5123. 
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди, ("Службен весник на Република 
Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 ноември 2014  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на државната награ-
да „Гоце Делчев",  и тоа: 

а) претседателот 
Академик Владо Камбовски. 
б) членовите: 
1) проф. д-р Бранислав Саркањац, 
2) проф. д-р Тања Каракамишева,  
3) проф. д-р Тодор Чепреганов, 
4) проф. д-р Братислав Станковиќ, 
5) проф. д-р Борче Илиев, 
6)  проф. д-р Весна Јаневска, 
7) проф. д-р Васил Костов, 
8) проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу, 
9)  проф. д-р Илија Каров, 
10) проф. д-р Атанас Кочов,  
11) проф. д-р Драган Дамјановски и 
12) проф. д-р Донка Донева. 
II. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на државната награда „Гоце Делчев"  се имену-
ваат: 

а) за претседател 
Академик, Владо Камбовски, претседател на  

МАНУ- Скопје, 
б) за  членови: 
1) проф. д-р Тања Каракамишева, од Правниот фа-

култет - Скопје; 
2) проф. д-р Авзи Мустафа, од Филолошки факул-

тет - Скопје; 
3) проф. д-р Виолета Ачкоска, од Филозофски фа-

култет - Скопје; 
4) проф. д-р Веселинка Лаброска, од Институт за 

македонски јазик - Скопје; 
5) проф. д-р Радмил Поленаковиќ, од Машински 

факултет - Скопје; 
6) проф. д-р Мефаил Таири, од Државен универзи-

тет Тетово; 
7) проф. д-р Владо Матевски, од МАНУ- Скопје;  
8) проф. д-р Татјана Пачемска, од Универзитет „Го-

це Дeлчев“ - Штип;  
9) проф. д-р Розалинда Исјановска, од Медицински 

факултет - Скопје; 
10) проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу, од Факулте-

тот за ветеринарна медицина -  Скопје; 
11) проф. д-р Мира Јанкуловска, од Стоматолошки 

факултет - Скопје и 
12) проф. д-р Драги Данев, од Земјоделски факул-

тет - Скопје. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4212/1 Претседател 

10 ноември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________  

5124. 
Врз основа на Амандман XII став 3 од Уставот на 

Република Македонија, а во врска со членот 4 од Зако-
нот за Комитетот за односи меѓу заедниците („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 150/07), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 ноември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОМИТЕТОТ ЗА 
ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
I. За член на Комитетот за односи меѓу заедниците 

од редот на Влашката заедница во Република Македо-
нија, се избира:  

- м-р Мите Костов. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4213/1 Претседател 

10 ноември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5125. 
Врз основа на член 158-ѓ од Законот за супервизија 

на осигурување  ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 27/2002, 79/2007 88/2008, 67/10, 44/11, 
188/13, 43/14 и 112/14), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 ноември 2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
  
1. За претседател и член на Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- д-р Климе Попоски, досегашен претседател на Со-

ветот на експерти на Агенцијата. 
б) за член: 
- Зоран Стојановски, досегашен член на Советот на 

експерти на Агенцијата. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4214/1 Претседател 

10 ноември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 



 Стр. 4 - Бр. 165                                                                                    11 ноември 2014 
 

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
5126. 

Врз основа на член 29 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавен долг ("Службен вес-
ник на Републикка Македонија " бр. 139/14), Законо-
давно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 ноември   2014 
година, го утврди Пречистениот текст на Законот за ја-
вен долг.  

  Пречистениот текст на Законот за јавен долг ги 
опфаќа: Законот за јавен долг ("Службен весник на Ре-
публикка Македонија " бр. 62/2005), Одлука на Устав-
ниот суд на Република Македонија У.бр.149/2006, 
("Службен весник на Република Македонија" број 
137/2006). Законот за изменување и дополнување на 
Законот за јавен долг ("Службен весник на Република 
Македонија " бр. 88/2008), Законот за изменување и до-
полнување на Законот за јавен долг ("Службен весник 
на Републикка Македонија" бр.35/11) и Законот за из-
менување и дополнување на Законот за јавен долг 
("Службен весник на Републикка Македонија" бр. 
139/14). 

 
 Заменик на претседателот 
 на Законодавно-правната 

Бр. 10-3742/2 
6 ноември 2014 година 

комисија на Собранието на  
Република Македонија, 

Скопје Славе Гошев, с.р. 
 

З А К О Н  
ЗА ЈАВЕН ДОЛГ 

 
(пречистен текст) 

 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува/уредуваат управувањето 
со јавниот долг, намените на државниот долг, поста-
пката и начините на задолжување, постапката на изда-
вање, сервисирање и престанок на државни гаранции, 
како и информирањето за јавниот долг.  

  
Дефиниции 

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој закон го имаат 
следново значење:  

1. Државен долг е збир на финансиски обврски соз-
дадени со задолжување на Република Македонија, јав-
ните установи основани од Република Македонија и 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, не вклучувајќи го долгот на јавните претприја-
тија и трговските друштва кои се во целосна или во до-
минантна сопственост на државата, општините и на 
Народната банка на Република Македонија; 

2. Јавен долг е збир на државниот долг и долгот на 
јавните претпријатија основани од државата или од оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
како и трговските друштва кои се во целосна или во 
доминантна сопственост на државата или на општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје за 
кои државата има издадено државна гаранција;  

3. Носители на јавен долг се Владата на Република 
Македонија, јавните установи основани од Република 
Македонија, општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, јавните претпријатија основани од 
државата или од општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои 
се во целосна или во доминантна сопственост на држа-
вата и на општините, општините во градот Скопје или 
градот Скопје;  

4. Задолжување е постапка за создавање на финан-
сиски обврски со склучување на договор за заем и/или 
издавање на должнички хартии од вредност издадени 
од државата или општината, општината во градот 
Скопје и Градот Скопје;  

5. Краткорочно задолжување е задолжување со рок 
на достасување до една година;  

6. Долгорочно задолжување е задолжување со рок 
на достасување од една година и подолг од една го-
дина;  

7. Сервисирање на долг се сите плаќања по основ 
на пристигната камата и главнина кои произлегуваат 
од долг создаден согласно одредбите од овој закон; 

8. Други трошоци претставуваат трошоци кои ди-
ректно или индиректно произлегуваат од задолжување-
то на носителите на јавен долг, а не претставуваат 
главнина или редовна камата; 

9. Рефинансирање е задолжување заради обезбеду-
вање на средства за плаќање на постоен јавен долг;  

10. Репрограмирање е менување на условите и/или 
на структурата на постоен јавен долг, без создавање на 
ново задолжување;  

11. Државна гаранција е потенцијална обврска за 
плаќање преземена од Република Македонија во име на 
носителот на јавен долг за чија сметка е издадена га-
ранцијата и  

12. Агент е финансиска институција од земјата или 
од странство која во име и за сметка на Министерство-
то за финансии може да извршува определени работи 
утврдени со овој закон.  

  
Член 3 

Носителите на јавниот долг се задолжуваат во сог-
ласност со критериумите и постапките утврдени со 
овој закон.  

  
Член 4 

(1) Задолжувањето на општините, јавните претпри-
јатија основани од општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои 
се во целосна или во доминантна сопственост на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
се врши во согласност со овој закон и со Законот за фи-
нансирање на единиците на локалната самоуправа. 

(2) Задолжувањето на општините во градот Скопје, 
градот Скопје, јавните претпријатија основани од оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје, како и тр-
говските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на општините во градот Скопје и градот 
Скопје се врши во согласност со овој закон, Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа и 
со Законот за градот Скопје. 

 (3) Сервисирањето на долгот и другите трошоци 
настанати со задолжување на општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје го вршат општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје. 

 
Член 5 

Долгот на Народната банка на Република Македо-
нија не претставува јавен долг.  

 
Член 6 

Сите финансиски обврски кои се преземени од ре-
зиденти на Република Македонија, кои не се носители 
на јавен долг, претставуваат приватен долг.  
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Член 6-а 
(1) Постапката за задолжување пропишана со овој 

закон не се применува:  
- при користење на акредитиви, банкарски гаранции 

и/или лизинг, 
- при краткорочно задолжување за ликвидносни 

потреби на Македонска банка за поддршка на развојот, 
- при задолжување без државна гаранција на јавни-

те претпријатија основани од државата, како и тргов-
ските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на државата. 

(2) За секој склучен договор од ставот 1, носителите 
на јавен долг имаат обврска да го информираат Минис-
терството за финансии во рок од пет работни дена. 

 
II ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВЕН ДОЛГ 

 
Член 7 

(1) Управувањето со јавен долг претставува збир на 
мерки и активности кои Министерството за финансии 
ги презема во рамките на надлежностите определени со 
овој или друг закон. 

(2) Цели на управувањето со јавниот долг се: 
- финансирање на потребите на државата со најни-

зок можен трошок, на среден и долг рок, и со одржливо 
ниво на ризик; 

- идентификација, следење и управување со ризици-
те на кои подлежи портфолиото на јавниот долг и  

- развој и одржување на ефикасен домашен финан-
сиски пазар. 

(3) Политиката на управување со јавен долг се ут-
врдува за период од три години и претставува дел од 
фискалната стратегија на Министерството за финан-
сии. 

(4) Политиката за управување со јавен долг вклучу-
ва утврдување на: 

- висината на износот (лимитот) на јавниот долг на 
среден рок; 

- максималниот износ на ново задолжување во 
првата година за која се однесува фискалната стратеги-
ја и  

- максималниот износ на новоиздадени државни га-
ранции во првата година за која се однесува фискална-
та стратегија. 

  
Член 8 

(1) Лимитот на јавниот долг се утврдува врз основа 
на односот на јавниот долг и бруто домашниот произ-
вод.  

(2) Износот на јавниот долг што е деноминиран во 
странска валута се пресметува во денари по средниот 
курс на валутата од официјалната курсна листа на На-
родната банка на Република Македонија што важи на 
денот на пресметката.  

(3) Долгот на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје и долгот на јавните претприја-
тија основани од државата или од општините, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје, како и тргов-
ските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на државата и на општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје не претставува об-
врска на Буџетот на Република Македонија, освен во 
случаи кога се издава државна гаранција. 

 
Член 9 

Лимитот на јавниот долг не претставува ограничу-
вање за редовно сервисирање на јавниот долг.  

 
Членот 10 е избришан. 
 

Член 11 
(1)Министерството за финансии во управувањето 

со јавниот долг, ги има следниве надлежности:  

- го предлага изворот и структурата на задолжува-
њето за финансирање на буџетскиот дефицит;  

- презема активности поврзани со редовно сервиси-
рање на државниот долг;  

- го следи редовното сервисирање на јавниот долг 
од страна на носителите на јавниот долг;  

- презема мерки за наплата на побарувањата од но-
сителите на јавниот долг во чие име е извршено плаќа-
ње по активирана гаранција, односно договор за заем;  

- презема мерки во однос на лимитот на јавниот 
долг; 

- подготвува годишен извештај за управување со 
јавниот долг;  

- изготвува и објавува Календар на планирани еми-
сии на државни хартии од вредност за тековната го-
дина;  

- организира и врши издавање на државни хартии 
од вредност во име на Република Македонија;  

- евидентира издавање на државни хартии од вред-
ност, врши следење на трансакциите со државни харти-
и од вредност на секундарниот пазар и создава услови 
за развој на секундарниот пазар;  

- утврдува критериуми за избор и избира овластени 
учесници на пазарот на државни хартии од вредност; 

- презема активности за минимизирање на трошо-
кот за сервисирање на државниот долг и издадените 
државни гаранции;  

- презема активности за намалување на ризикот 
поврзан со структурата на јавниот долг и државните га-
ранции;  

- употребува деривативни финансиски инструменти 
со цел за отстранување или намалување на финансис-
ките ризици;  

- ја следи состојбата на единствената трезорска 
сметка и управува со пласирањето на вишокот на сред-
ства на истата;  

- ја следи состојбата на девизните сметки на држа-
вата кои се отворени и се водат во Народната банка на 
Република Македонија и управува со вишокот на сред-
ства на сметката на Министерството за финансии; 

- склучува договори за реализирање на надлежнос-
тите утврдени со овој закон; 

- учествува во постапката на задолжување на носи-
телите на јавен долг и 

- дава препораки на носителите на јавниот долг по 
однос на условите за задолжување во случај на финан-
сирање на проекти за кои е потребно задолжување. 

(2) Министерството за финансии во управувањето 
со јавниот долг ги има и следниве надлежности, кои 
може да ги пренесе на Агент:  

- води Регистар за јавниот долг,  
- води Регистар за издадените државни гаранции,  
- води Регистар на сопственици на државните хар-

тии од вредност,  
- спроведува активности кои се однесуваат на при-

марниот пазар на државни хартии од вредност,  
- контролира дали овластените учесници на пазарот 

на државни хартии од вредност ги исполнуваат крите-
риумите за оцена и избор на овластени учесници на па-
зарот на државни хартии од вредност,  

- управува со пласманот на средства обезбедени со 
задолжување на Република Македонија,  

- управува со девизните сметки на државата и 
- управува со репласманот на средствата од револ-

винг фондовите создадени преку задолжување на Ре-
публика Македонија. 

(3) Содржината, начинот на водење и користењето 
на податоци од Регистарот за јавниот долг и од Регис-
тарот за издадените државни гаранции ги пропишува 
министерот за финансии.  
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(4) Надлежностите од ставот (2) на овој член, Ми-
нистерството за финансии ги пренесува на Агентот со 
склучување на Договор за агент.  

 
III ДРЖАВЕН ДОЛГ 

 
Намени и третман на државниот долг 

 
Член 12 

(1) Државниот долг се создава и користи за:  
- финансирање на проекти и инвестиции,  
- поддршка на платниот биланс на земјата,  
- поддршка на девизните резерви на Република Ма-

кедонија,  
- поттикнување на развојот на финансиските пазари 

во Република Македонија,  
- финансирање на буџетскиот дефицит,  
- привремено финансирање на ликвидноста поврза-

на со готовински текови,  
- рефинансирање на државниот долг,  
- финансирање на превземени обврски од страна на 

општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, 

- плаќање по основа на издадени државни гаранции 
и  

- заштита или отстранување на ефектите предизви-
кани од природни непогоди и од еколошки катастрофи.  

(2) Проектите предложени за финансирање од ста-
вот (1) алинеја 1 на овој член, треба да ги исполнат сле-
дниве критериуми:   

- усогласеност со стратешките документи на Влада-
та на Република Македонија, и 

- носителите на јавниот долг да обезбедат средства 
за кофинансирање заради непречена реализација на 
проектот. 

 
Член 13 

(1) Побарувањата на доверителите по државниот 
долг претставуваат приоритетна обврска на Буџетот на 
Република Македонија за редовно сервисирање со ис-
клучок на долгот на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје.  

(2) Сите финансиски обврски од став (1) на овој 
член имаат еднаков третман.  

 
Член 14 

(1) Во Буџетот на Република Македонија се утврду-
ваат и долгорочните права за трошење во наредните 
фискални години.  

(2) Износот на потребните средства за долгорочни-
те права на трошење се утврдува врз основа на презе-
мените обврски по основа на склучени договори за 
заем, преземени обврски по основа на кофинансирање, 
одлуки за издавање на државни хартии од вредност и 
обврски по однос на членство на Република Македони-
ја во меѓународни финансиски институции. 

 
Член 15 

Задолжувањето може да се изврши во земјата и во 
странство и може да биде изразено во домашна и во 
странска валута.  

  
Задолжување со склучување на договор за заем 
  

Член 16 
(1) Во име на Република Македонија, договор за за-

ем склучува Владата на Република Македонија кој ми-
нистерот за финансии го потпишува во името на Вла-
дата на Република Македонија. 

(2) Постапката за задолжување носителите на зако-
нодавната, судската и извршната власт ја започнуваат 
со иницијатива за задолжување до Владата на Републи-
ка Македонија која задолжително содржи мислење од 
Министерството за финансии.  

(3) Постапката за задолжување јавните установи ос-
новани од Република Македонија и општините, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје ја започнуваат 
со согласност на Министерството за финансии. 

(4) За добивање на согласноста од ставот (3) на овој 
член, јавните установи основани од Република Македо-
нија и општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје до Министерството за финансии поднесу-
ваат: 

- Одлука за задолжување која задолжително треба 
да содржи износ и цел на задолжувањето; 

- барање за задолжување коe содржи податоци за 
проектот и податоци за финансискиот капацитет на јав-
ните установи основани од Република Македонија и на 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје.  

(5) Во постапката за задолжување од ставовите (2) 
и (3) на овој член задолжително учествуваат претстав-
ници од Министерството за финансии и други овласте-
ни претставници од Владата на Република Македонија.  

(6) Носителите од ставовите (2) и (3) од овој член 
склучуваат договор за заем, по донесување на посебен 
закон за секое ново задолжување кај странски заемода-
вачи. 

(7) За секое ново задолжување на носителите од 
ставот (2) од овој член кај странски заемодавачи, Ми-
нистерот за правда издава правно мислење за правната 
важност на договорт за заем. 

(8) Носителите од ставовите (2) и (3) од овој член 
склучуваат договор за заем, по донесување на одлука 
од Владата на Република Македонија, за секое ново за-
должување кај домашни заемодавачи. 

(9) Формата и содржината на барањето за задолжу-
вање од став (4) алинеја 2 на овој член ќе ги пропише 
министерот за финансии. 

 
Член 17 

(1) Владата на Република Македонија средствата 
обезбедени со договор за заем може да ги позајми само 
на носители на јавен долг (on-lending). 

(2) Во случај на задолжување од ставот 1 на овој 
член општините, општините во Градот Скопје и Градот 
Скопје започнуваат постапка за задолжување кај држа-
вата согласно членот 16 од овој закон, а јавните прет-
пријатија основани од државата или од општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје, како и тр-
говските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на државата или на општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје започнуваат постапка 
за задолжување кај државата согласно членовите 25-a и 
25-б од овој закон.  

(3) Министерот за финансии склучува договор за 
заем со носителите на јавен долг, во кој се дефинираат 
условите под кои се позајмуваат средствата од заемот.  

(4) Во случај кога носителите на јавен долг нема да 
извршат навремено плаќање на обврските кои произле-
гуваат од договорот од ставот (3 ) на овој член, Минис-
терството за финансии има право на наплата на поба-
рувањето кое вклучува главнина, камата, казнена кама-
та и други трошоци.  

(5) Доколку заемот е доделен на општина, општина 
во градот Скопје, градот Скопје, јавно претпријатие ос-
новано од општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, како и трговско друштво кое е во целос-
на или во доминантна сопственост на општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје, Министер-
ството за финансии за наплата на побарувањето од ста-
вот (4) на овој член, има право: 

- да насочи средства од буџетската сметка на оп-
штината на сметката на Буџетот на Република Македо-
нија, до износ потребен за наплата на побарувањето 
и/или 
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- да задржи дел од дотациите кои треба да се рас-
пределат на општината, до износ потребен за наплата 
на побарувањето.  

(6) Министерот за финансии има право на презема-
ње дополнителни мерки за наплата на износот од ста-
вот (4) на овој член предвидени во договорот од став 
(3) на овој член, како и други мерки во согласност со 
закон. 

  
Задолжување со издавање на државни хартии  

од вредност 
  

Член 18 
(1) Задолжувањето со издавање на државни хартии 

од вредност се врши со емисија на краткорочни и дол-
горочни хартии од вредност.  

(2) Државните хартии од вредност можат да гласат 
во домашна валута со или без девизна клаузула или во 
странска валута.  

(3) Државните хартии од вредност можат да се еми-
туваат на домашен или на меѓународен пазар на капи-
тал.  

(4) Државните хартии од вредност во име на Репуб-
лика Македонија, на домашниот финансиски пазар ги 
издава Министерството за финансии врз основа на од-
лука на Владата на Република Македонија, со која се 
утврдува максималниот износ на ново задолжување 
преку државни хартии од вредност.  

(5) Државните хартии од вредност во име на Репуб-
лика Македонија, на меѓународниот финансиски пазар 
ги издава Министерството за финансии врз основа на 
одлука на Владата на Република Македонија, со која се 
утврдува максималниот износ на ново задолжување 
преку државни хартии од вредност. 

(6) Министерот за правда издава правно мислење за 
правната важност на издавањето на хартии од вредност 
на меѓународниот финансиски пазар. 

(7) Начинот и постапката за издавање и исплата на 
државните хартии од вредност на домашниот финан-
сиски пазар ги пропишува министерот за финансии.  

(8) Изборот на институција за порамнување и ут-
врдување на примарната емисија на државни хартии од 
вредност го врши министерот за финансии.  

(9) Министерот за финансии склучува договори со 
овластени учесници на пазарот на државни хартии од 
вредност.  

  
Член 19 

(1) Депозитарот за хартии од вредност води Регис-
тар на сопственици на државните хартии од вредност. 

(2) Депозитарот за хартии од вредност го избира 
министерот за финансии. 

(3) Регистрираниот сопственик на државни хартии 
од вредност ги има сите права кои произлегуваат од 
правото на сопственост на државните хартии од вред-
ност.  

(4) Сите државни хартии од вредност се издаваат во 
дематеријализирана форма.  

  
Член 20 

(1) Министерството за финансии има право во се-
кое време да изврши откуп на државните хартии од 
вредност пред рокот на нивното достасување, во завис-
ност од видот и карактеристиките на државните хартии 
од вредност.  

(2) За извршувањето на предвремениот откуп од 
ставот (1) на овој член одлучува министерот за финан-
сии.  

(3) Министерството за финансии јавно објавува по-
кана за учество на предвремениот откуп од ставот (1) 
на овој член.  

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, Минис-
терството за финансии до имателите на државни хар-
тии од вредност не доставува покана за учество на 
предвремен откуп, доколку во самиот документ за еми-
сија се предвидува правото Министерството за финан-
сии во секое време да изврши предвремен откуп под 
услови дефинирани во документот. 

(5) Министерството за финансии јавно го објавува 
предвремениот откуп од ставот (4) на овој член. 

 
Задолжување со издавање на хартии од вредност од 
општините, општините во градот Скопје и градот 

Скопје 
 

Член 20-а 
(1) Постапката за задолжување со издавање на хар-

тии од вредност, општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје ја започнуваат со согласност на 
Министерството за финансии. 

(2) За добивање на согласноста од став (1) на овој 
член, општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје до Министерството за финансии поднесуваат:  

- Одлука за задолжување која задолжително треба 
да содржи износ и цел на задолжувањето и 

- барање за задолжување коe содржи податоци за 
проектот и податоци за финансискиот капацитет на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
од член 16 од овој закон. 

(3) Во постапката за задолжување задолжително 
учествуваат претставници од Министерството за фи-
нансии и други овластени претставници од Владата на 
Република Македонија.  

(4) За задолжување на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје преку издавање на хар-
тии од вредност на домашен финансиски пазар, Влада-
та на Република Македонија донесува одлука со која се 
одобрува максималниот износ на ново задолжување на 
општината, општината во градот Скопје и градот Скоп-
је преку издавање на хартии од вредност, по донесува-
њето на актот за одобрување на емисијата на хартии од 
вредност од страна на Комисијата за хартии од вред-
ност. 

(5) За задолжување на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје преку издавање на хар-
тии од вредност на меѓународен финансиски пазар, 
Владата на Република Македонија донесува одлука со 
која се одобрува максималниот износ на ново задолжу-
вање на општината, општината во градот Скопје и гра-
дот Скопје преку издавање на хартии од вредност, по 
донесувањето на актот за одобрување на емисијата на 
хартии од вредност од страна на надлежното регула-
торно тело. 

 
Државни гаранции 

  
Член 21 

(1) Во име на Република Македонија, Владата на 
Република Македонија може да издаде државна га-
ранција при задолжување на носителите на јавен долг. 

(2) Проектите за чие финансирање се бара издавање 
на државна гаранција потребно е да ги исполнат сле-
дниве критериуми: 

- усогласеност со стратешките документи на Влада-
та на Република Македонија, 

- обезбедени средства за кофинансирање заради 
непречена реализација на проектот. 

 
Член 22 

(1) Носителите на јавниот долг започнуваат поста-
пка за задолжување обезбедена со државна гаранција 
согласно член 16, 20-а и 25 од овој закон.  
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 (2) Во име на Владата на Република Македонија, 
министерот за финансии потпишува договор за издава-
ње на државна гаранција или гарантно писмо кон 
странски заемодавачи, како и договор за обезбедување 
на државната гаранција со субјектот во чие име е изда-
дена, по претходно донесен закон за издавање на 
државна гаранција.  

(3) Во име на Владата на Република Македонија, 
министерот за финансии потпишува договор за издава-
ње на државна гаранција или гарантно писмо кон до-
машни заемодавачи, како и договор за обезбедување на 
државната гаранција со субјектот во чие име е изда-
дена, по претходно донесена одлука од Владата на Ре-
публика Македонија.  

(4) Министерот за правда издава правно мислење за 
правната важност на издадената гаранција од ставот (2) 
од овој член. 

 
Член 23 

(1) Сервисирањето на долгот гарантиран од Репуб-
лика Македонија и/или плаќањето на другите трошоци 
ги врши носителот на јавниот долг во чие име е издаде-
на државна гаранција.  

(2) Доколку носителот на јавниот долг, во чие име е 
издадена државна гаранција, не изврши сервисирање 
на долгот и/или не го изврши плаќањето на другите 
трошоци од ставот (1) на овој член на датумот на нив-
ното достасување, Министерството за финансии, во 
име на Република Македонија, врши плаќање на прис-
тигнатата обврска по основ на државна гаранција.  

(3) Во случај Министерството за финансии, во име 
на Република Македонија, да изврши плаќање на об-
врската по државна гаранција, Министерството за фи-
нансии има право на наплата на побарувањето кое 
вклучува главнина, камата, казнена камата и други тро-
шоци настанати заради неможност на носителот на јав-
ниот долг во чие име е издадена државната гаранција 
да изврши сервисирање на долгот и/или другите тро-
шоци од ставот (1) на овој член на датумот на нивното 
достасување. 

(4) Носителот на јавниот долг, во чие име е издаде-
на државна гаранција, е должен во рокот предвиден со 
договорите од членот 22 ставови (2) и (3) на овој закон, 
средствата кои се платени по основ на државна га-
ранција од страна на Министерството за финансии, да 
ги уплати во корист на сметката на Буџетот на Репуб-
лика Македонија. 

(5) Обврската од ставот (4) на овој член е безуслов-
на и неотповиклива.  

(6) Доколку носителот на јавниот долг, во чие име е 
издадена државна гаранција, е општина, општина во 
градот Скопје и градот Скопје, јавно претпријатие ос-
новано од општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, како и трговско друштво кое е во целос-
на или во доминантна сопственост на општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје, Министер-
ството за финансии, за наплата на побарувањето од 
ставот (3) на овој член, има право: 

- да насочи средства од буџетската сметка на оп-
штината, општината во градот Скопје и градот Скопје 
на сметката на Буџетот на Република Македонија, до 
износ потребен за наплата на побарувањето и/или 

- да задржи дел од дотациите кои треба да се рас-
пределат на општината, општината во градот Скопје и 
градот Скопје, до износ потребен за наплата на побару-
вањето.  

(7) Министерот за финансии има право на презема-
ње дополнителни мерки за наплата на износот од ста-
вот (3) на овој член предвидени во договорот за обезбе-
дување од членот 22 ставови (2) и (3) на овој закон.  

Член 24 
(1) Издадена државна гаранција престанува да важи 

во случај кога:  
- во целост се намирени обврските по долгот гаран-

тиран од Република Македонија најдоцна до датумот 
на достасување или  

- е изминат рокот на важност на издадената држав-
на гаранција утврден во договорот за издавање на 
државна гаранција.  

(2) Министерството за финансии го евидентира и 
документира престанокот на важењето на издадената 
државна гаранција. 

 
Забрана за задолжување 

 
Член 24-а 

(1) Јавните претпријатија основани од државата, ка-
ко и трговските друштва кои се во целосна или во до-
минантна сопственост на државата и јавните установи 
основани од Република Македонија, не можат да за-
почнат со постапка за задолжување од денот на донесу-
вањето на одлуката за распишување на парламентарни 
избори до завршувањето на изборот на пратеници во 
Собранието на Република Македонија. 

(2) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје и јавните претпријатија основани од општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје, ка-
ко и трговските друштва кои се во целосна или во до-
минантна сопственост на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје, не можат да започнат со 
постапка за задолжување од денот на донесувањето на 
одлуката за распишување на локални избори до зав-
ршувањето на изборот на градоначалник или членови 
на советот. 

 
Член 24-б 

Доколку носителот на јавен долг има ненамирени 
обврски кон државата по основ на државна гаранција 
или заем, истиот не може да добие согласност за ново 
задолжување согласно овој закон, се до моментот на 
регулирање на пристигнатата обврска. 

 
IV ДОЛГ НА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА ТР-
ГОВСКИТЕ ДРУШТВА КОИ СЕ ВО ЦЕЛОСНА ИЛИ 
ВО ДОМИНАНТНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖА-
ВАТА, ОПШТИНИТЕ, ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ 

СКОПЈЕ И ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Долг со државна гаранција 
 

Член 25 
(1) Јавното претпријатие основано од државата или 

од општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна 
или во доминантна сопственост на државата или на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
може долгорочно да се задолжува со издавање на 
државна гаранција за:  

- финансирање на капитални проекти и инвестиции, 
- рефинансирање на долговите настанати по основ 

на задолжување од алинејата 1 на овој став,  
- финансирање на превземени обврски и 
- заштита и отстранување на последици предизви-

кани од природни непогоди и од еколошки катастрофи. 
(2) Постапката за задолжување со издавање на 

државна гаранција јавното претпријатие основано од 
државата или од општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, како и трговското друштво кое 
е во целосна или во доминантна сопственост на држа-
вата или на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје ја започнува со согласност на Министер-
ството за финансии. 
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(3) За добивање на согласноста од ставот (2) на овој 
член, јавното претпријатие основано од државата или 
од општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна 
или во доминантна сопственост на државата или на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
до Министерството за финансии поднесува:  

- Одлука за задолжување која задолжително треба 
да содржи износ и цел на задолжувањето; и 

- барање за задолжување со издавање на државна 
гаранција коe содржи податоци за проектот и податоци 
за финансискиот капацитет на јавното претпријатие ос-
новано од државата или од општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје, како и трговското 
друштво кое е во целосна или во доминантна сопстве-
ност на државата или на општините, општините во гра-
дот Скопје и градот Скопје. 

(4) Формата и содржината на барањето за задолжу-
вање со издавање на државна гаранција од став (3) али-
неја 2 на овој член ќе ги пропише министерот за фи-
нансии. 

(5) Во постапката за задолжување со издавање на 
државна гаранција задолжително учествуваат претстав-
ници од Министерството за финансии и други овласте-
ни претставници од Владата на Република Македонија.  

(6) Договорот за заем се склучува по донесување на 
посебен закон за секое задолжување со издавање на 
државна гаранција кај странски заемодавачи, односно 
по донесување на одлука од Владата на Република Ма-
кедонија за секое задолжување со издавање на државна 
гаранција кај домашни заемодавачи. 

(7) Сервисирањето на заемот и плаќањето на други-
те трошоци настанати со задолжување на јавните прет-
пријатија основани од државата или од општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје, како и тр-
говските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на државата или на општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје, го вршат јавните 
претпријатија основани од државата или од општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје, ка-
ко и трговските друштва кои се во целосна или во до-
минантна сопственост на државата или на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје.  

 
Долг без државна гаранција 

 
Член 25-а 

(1) Јавното претпријатие основано од општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, како и 
трговското друштво кое е во целосна или во доминан-
тна сопственост на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, може долгорочно да се задол-
жува без издавање на државна гаранција за:  

- финансирање на капитални проекти и инвестиции, 
- рефинансирање на долговите настанати по основ 

на задолжување од алинејата 1 на овој став,  
- финансирање на превземени обврски и 
- заштита и отстранување на последици предизви-

кани од природни непогоди и од еколошки катастрофи. 
(2) Постапката за задолжување без издавање на 

државна гаранција јавното претпријатие основано од 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна 
или во доминантна сопственост на општините, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје, ја започнува со 
согласност на Министерството за финансии. 

(3) За добивање на согласноста од ставот (2) на овој 
член, јавното претпријатие основано од општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје, како и тр-
говското друштво кое е во целосна или во доминантна 
сопственост на општините, општините во градот Скоп-
је и градот Скопје, до Министерството за финансии 
поднесува:  

- Одлука за задолжување која задолжително треба 
да содржи износ и цел на задолжувањето и 

- барање за задолжување без издавање на државна 
гаранција коe содржи податоци за проектот и податоци 
за финансискиот капацитет на јавното претпријатие ос-
новано од општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, како и трговското друштво кое е во це-
лосна или во доминантна сопственост на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје. 

(4) Формата и содржината на барањето за задолжу-
вање од ставот (3) алинеја 2 на овој член ќе ги пропише 
министерот за финансии. 

 (5) Сервисирањето на заемот и плаќањето на дру-
гите трошоци настанати со задолжување на јавните 
претпријатија основани од општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје, како и трговските 
друштва кои се во целосна или во доминантна сопстве-
ност на општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје, го вршат јавните претпријатија основани 
од општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна 
или во доминантна сопственост на општините, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје. 

 
Долг кај државата (on-lending) 

 
Член 25-б 

(1) Постапка за задолжување кај државата јавното 
претпријатие основано од државата, како и трговското 
друштво кое е во целосна или во доминантна сопстве-
ност на државата започнува со согласност на Минис-
терството за финансии. 

(2) За добивање на согласноста од ставот (1) на овој 
член, јавното претпријатие основано од државата, како 
и трговското друштво кое е во целосна или во доми-
нантна сопственост на државата, до Министерството за 
финансии поднесува:  

- Одлука за задолжување која задолжително треба 
да содржи износ и цел на задолжувањето и 

- барање за задолжување коe содржи податоци за 
проектот и податоци за финансискиот капацитет на јав-
ното претпријатие основано од државата, како и тргов-
ското друштво кое е во целосна или во доминантна 
сопственост на државата. 

(3) Формата и содржината на барањето за задолжу-
вање од ставот (2) алинеја 2 на овој член ќе ги пропише 
министерот за финансии. 

(4) Сервисирањето на заемот и плаќањето на други-
те трошоци настанати со задолжување на јавните прет-
пријатија основани од државата, како и трговските 
друштва кои се во целосна или во доминантна сопстве-
ност на државата, го вршат јавните претпријатија осно-
вани од државата, како и трговските друштва кои се во 
целосна или во доминантна сопственост на државата. 

 
V ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ЈАВНИОТ ДОЛГ 

 
Член 26 

(1) Сите носители на јавниот долг, освен општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје, се 
должни до Министерството за финансии да доставува-
ат најдоцна до петнаесеттиот ден од месецот месечна 
информација за промените на состојбата на секое за-
должување во претходниот месец.  

(2) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје се должни до Министерството за финансии 
најдоцна 30 дена по завршувањето на кварталот да дос-
тавуваат квартални информации за промените на сос-
тојбата на секое задолжување во претходниот квартал, 
како и за промените на состојбата на издадените га-
ранции.  
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(3) Информациите на општините, општините во 
градот Скопје и на градот Скопје од ставот (2) на овој 
член, задолжително треба да содржат и податоци за 
долгот на јавните претпријатија основани од општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје, ка-
ко и трговските друштва кои се во целосна или во до-
минантна сопственост на oпштините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје.  

(4) Министерот за финансии поблиску ги пропишу-
ва видовите и содржината на информациите од ставо-
вите (1) и (2) на овој член.  

(5) Министерот за финансии може да побара допол-
нителни информации за секое задолжување, по кое ба-
рање носителите на јавниот долг мораат да се произне-
сат најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот 
на истото.  

 
VI ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ЈАВНИОТ ДОЛГ 

 
Член 27 

 (1) Годишниот извештај за управување со јавниот 
долг се разгледува од страна на Владата на Република 
Македонија и се поднесува за информирање до Собра-
нието на Република Македонија.  

 (2) Податоците за јавниот долг, Министерството за 
финансии ги објавува на својата веб страница и во Бил-
тенот на Министерството за финансии. 

 
VII ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 28 

(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на јавното прет-
пријатие или трговското друштво - носител на јавен 
долг за сторен прекршок, доколку:  

- не поднесе информација до Министерството за 
финансии согласно со членовите 6-а став (2) и 26 од 
овој закон и 

- не ги уплати средствата во корист на сметката на 
Буџетот на Република Македонија согласно со членот 
23 став (4) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це на носителот на јавен долг за прекршокот од ставот 
(1) на овој член. 

 
Член 28-а 

(1) Глоба во износ од 50.000 до 100.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече на јавното прет-
пријатие или трговското друштво - носител на јавен 
долг за сторен прекршок доколку:  

- започне преговори за задолжување без согласност 
на Министерството за финансии (член 25, 25-а и 25-б); 

- започне постапка за задолжување спротивно на 
членот 24-а и 24-б од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 20.000 до 40.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече на одговорното 
лице на носителот на јавен долг за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-
говорното лице, покрај глобата, може да му се изрече и 
забрана на вршење професија, дејност или должност во 
траење од една до пет години.  

 
Член 29 

Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра, во денарска 
противвредност, ќе се изрече за прекршок на одговор-
ното, односно раководното лице на носителот на јавен 
долг за сторен прекршок, доколку: 

- не поднесе информација до Министерството за 
финансии (членови 6-а став (2) и 26), 

- започне преговори за задолжување, без претходна 
согласност на Министерството за финансии (членови 
16 и 20-а), 

- не ги уплати средствата во корист на сметката на 
Буџетот на Република Македонија (член 23 став (4)) и 

- започне постапка за задолжување спротивно на 
членовите 24-а и 24-б од овој закон. 

 
Член 29-а 

(1) За прекршоците пропишани со овој закон, пред 
поднесување на Барање за прекршочна постапка се 
спроведува постапка за порамнување, согласно со За-
конот за прекршоците. 

(2) За прекршоците пропишани со овој закон, прек-
ршочната постапка ја води и прекршочна санкција из-
рекува надлежниот суд. 

 
VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

(член 30 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија“ бр.62/2005) 

 
(1) Министерот за финансии во рок од шест месеца 

од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги до-
несе прописите предвидени со овој закон.  

(2) Одредбите од членот 11 став (2) алинеи 1 и 2 на 
овој закон ќе се применуваат по една година од денот 
на влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 31 

(член 31 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија“ бр.62/2005) 

 
Задолжувањето со склучување на договор за заем, 

задолжувањето со издавање на државни хартии од 
вредност и издавањето, сервисирањето, правото на 
наплата и престано - кот на државни гаранции започна-
ти пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 
продолжат согласно со одредбите на овој закон.  

 
Член 32 

(член 28 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија“ бр.139/14) 

 
 Постапките за задолжување и постапките за изда-

вањето, сервисирање, правото на наплата и престано-
кот на државни гаранци започнати пред денот на вле-
гувањето во сила на овој закон ќе продолжат согласно 
со одредбите на овој закон. 

____________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5127. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА  ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР, ШЕФ 
НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 
 

I 
Г. Дарко Ангелов се поставува на должноста вонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија, Шеф на Канцеларијата за врски на Република Ма-
кедонија во Република Грција, со седиште во Атина. 
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II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Указ бр. 28                          Претседател 
10 ноември 2014 година          на Република Македонија,                       

      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
_____________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5128. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за високото 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14 и 
130/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВИСОКООБ-
РАЗОВНА ДЕЈНОСТ НА СТРАНСКА ВИСОКО-
ОБРАЗОВНА УСТАНОВА „МААСТРИХТ ШКО-
ЛА ЗА МЕНАЏМЕНТ” (“MAASTRICHT SCHOOL 
OF MANAGEMENT (MSM))“  ОД ХОЛАНДИЈА, НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на странската високообразовна ус-
танова „МААСТРИХТ ШКОЛА ЗА МЕНАЏМЕНТ” 
(„MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT 
(MSM)“) со седиште на Ендеполсдомеин 150, 6229 ЕП 
Маастрихт, Холандија, акредитирана за вршење на ви-
сокообразовна дејност од страна на Холандско – Фла-
манската организација за акредитација (NVAO), и се 
одобрува вршење на високообразовна дејност, на  те-
риторијата на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4745/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5129. 
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија”, бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
песок и чакал на локалитетот “Мушанци“ општина 
Градско поднесена од Друштвото за производство, тр-
говија, градежништво, угостителство и услуги “ЕНЕС 
КОМПАНИ ЈИ“ ДООЕЛ експорт-импорт С.Г.Бањица, 
Долна Бањица бр. 24-4751/1 од 5.08.2013 година, бидеј-
ќи од Министерство за животна средина и просторно 

планирање е добиено негативно мислење бр.11-8266/4 
од 7.11.2013 година од причини што просторот предви-
ден за детални геолошки истражувања навлегува во во-
дениот тек на речното корито на река Вардар. 

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

 
Бр. 42-7565/1 Заменик на претседателот  

29 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5130. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.8/05,  
150/07,  35/11, 166/12, 137/13,  188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на   
21.10.2014   година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член  1 

Се запишува правото на сопственост на недвижната 
ствар-објект во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижнос-
тите, кој се наоѓа на КП бр. 5620 на КО Гостивар-2 на 
ул. „Павле Аврамовски“ бр.9 во Гостивар, број на згра-
да 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат 1; 
број на посебниот дел од зграда 4, намена на посебниот 
дел од зграда CT, со внатрешна површина од 51 м2, 
површина на подрум од 3 м2 и површина на балкон,  
логии  и  тераса од  2  м2. 

 
Член  2 

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

 
Бр. 42-8403/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5131. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
4.11.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА КАПТАЖА, 
ДОВОД ОД КАПТАЖАТА ДО РЕЗЕРВОАРОТ И 
РЕЗЕРВОАР ЗА НАСЕЛБА ПИСКУПШТИНА КО  

ПИСКУПШТИНА  ОПШТИНА СТРУГА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на кап-
тажа, довод од каптажата до резервоарот и резервоар за 
населба Пискупштина КО Пискупштина,  општина 
Струга. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1023м2,  

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. 42-9119/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5132. 

Врз основа на  член 12, став (4), алинеја 6 од Зако-

нот за технолошки индустриски развојни зони (“Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 14/2007, 

103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012 и 

41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 

УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СТРУГА“ 

И ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ 

„СТРУГА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УС-

ЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУГА“ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

условите за користење на Технолошко индустриската 

развојна зона „Струга“ и Тарифникот на основачот на 

ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за извршени услуги 

кон корисниците на ТИРЗ „Струга“  бр. 02-1302/12 и 

02-1302/13 од 20.10.2014 година, донесени од Управни-

от одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски 

развојни зони на седницата одржана на 20.10.2014 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9131/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5133. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 

130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 

УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „БЕРОВО“ 

И ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „БЕ-

РОВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УС-

ЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „БЕРОВО“ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за 

условите за користење на Технолошко индустриската 

развојна зона „Берово“ и Тарифникот на основачот на 

ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги 

кон корисниците на ТИРЗ „Берово“ бр. 02-1302/6 и 02-

1302/7 од 20.10.2014 година, донесени од Управниот 

одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-

војни зони, на седницата, одржана на 20.10.2014 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9132/1 Заменик на претседателот  

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5134. 

Врз основа на член 63-в став 4 од Законот за дена-

ционализација („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 

171/2010 и 55/2013) и член 3 од Одлуката за основање 

на Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

28/2002), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 31 октомври 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОС-

ТА ПРЕТСТАВНИЦИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

ПРЕТСТАВНИЦИ ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Се утврдува престанок на должноста претставни-

ци во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на 

Евреите од Македонија, предложени од Владата на Ре-

публика Македонија, поради истек на мандатот за кој 

се определени на: 

- д-р Панде Лазаревски 

- Манојил Јаковлевски. 
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2. За претставници во Управниот одбор на Фондот 

на холокаустот на Евреите од Македонија, на предлог 

од Владата на Република Македонија се определуваат: 

- Мартина Антиќ 

- Јасминка Васкова-Ташкова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-9474/1 Претседател на Владата 

31 октомври 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

5135. 

Врз основа на член 39 став 5 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 

148/11, 55/12 и 29/14), министерот за одбрана, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТА-

ПКАТА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ЗА ОФИ-

ЦЕРИ, ОДНОСНО ПОДОФИЦЕРИ, ПРОФЕСИО-

НАЛНИ ВОЈНИЦИ И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ 

НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на постапката за прием на кандидати за офи-

цери, односно подофицери, професионални војници и 

цивилен персонал на служба во Армијата на Република 

Македонија (во натамошниот текст: Армија). 

 

Член 2 

Постапката за прием на кандидати за офицери, од-

носно подофицери, професионални војници и цивилен 

персонал на служба во Армијата се одвива во четири 

фази. 

 

Член 3 

Првата фаза опфаќа административна проверка на 

поднесените документи во смисла на нивна потполност 

и проверка на податоци кои кандидатите ги изнеле за 

вистинити. 

 

Член 4 

Втората фаза опфаќа спроведување на здравствени 

прегледи согласно Правилникот за мерилата за оцену-

вање на посебната здравствена и физичка способност 

на воениот персонал за служба во Армијата на Репуб-

лика Македонија. 

Кандидатите кои на лекарските прегледи за оцена 

на посебната здравствена и физичка способност за 

служба во Армијата, добиле оцена „способен “  про-

должуваат со постапката за прием, а останатите канди-

дати се известуваат дека не продолжуваат со поста-

пката за прием на кандидати за офицери, односно по-

дофицери, професионални војници и цивилен персонал 

на служба во Армијата. 

 

Член 5 

Третата фаза опфаќа тестирање на кандидатите кои 

продолжуваат со постапката со општо образовни тесто-

ви и спроведување на тестови за физичка подготве-

ност. 

Тестовите за физичка подготвеност се спроведуваат 

согласно Правилникот за начинот на одржување и про-

верка на физичката способност на активниот воен пер-

сонал за служба во Армијата на Република Македонија. 

Од кандидатите кои ги положиле општо образовни-

те тестови и кои постигнале задоволителни резултати 

на проверката за физичка подготвеност продолжуваат 

со натамошна постапка за прием во Армијата, а остана-

тите кандидати се известуваат дека не продолжиле со 

постапката за прием на кандидати за офицери, односно 

подофицери, професионални војници и цивилен персо-

нал на служба во Армијата. 

 

Член 6 

Четвртата фаза опфаќа спроведување на селективен 

курс за прием. 

Кандидатите кои успешно го завршиле селективни-

от курс за прием во специјалните единици, продолжу-

ваат со постапката за прием на професионални војници 

во овие единици. Останатите кандидати продолжуваат 

со постапката за прием на кандидати за офицери, од-

носно подофицери, професионални војници и цивилен 

персонал на служба во другите единици на Армијата. 

 

Член 7 

 Со кандидатите кои биле оценети со оценка „спо-

собен “ на здравствените прегледи, како и врз основ на 

постигнатите резултати од општо образовните тестови, 

физичката подготвеност и резултатите од селективниот 

курс, се спроведува интервју. 

 

Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за постапката за при-

ем на професионални војници на служба во Армијата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.78/08). 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 01-5350/1  

3 ноември 2014 година Министер за одбрана, 

Скопје Зоран Јолевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

5136. 
С П И С О К 

НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ 
 

 (оглас од 1.9.2014 година) 
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                          Министер, 
                                             д-р Аднан Јашари, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

5137. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14,  44/14 и 116/14 ), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КИЧЕВО 

 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за 

социјална работа Кичево, број 02-2087/2  донесен од 
Управниот одбор на Јавната установа на седницата од-
ржана на  31.10.2014 година. 

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

 
Бр. 10-9077/2  

7 ноември 2014 година Министер, 
Скопје Дима Спасов, с.р. 

__________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5138. 
 Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија-Скопје, согласно чл. 9 т. 13 од Закон за Советот 
на јавните обвинители на Република Македонија и 
член 5 од Правилникот за формата и содржината на об-
разецот и постапката за издавање и одземање на леги-
тимиција на јавните обвинители и членовите на Сове-
тот на јавните обвинители („Службен весник на РМ“ 
бр. 150/07), на седумдесет и првата седница одржана на 
4.11.2014 година ја   донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ И ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Јавниот обвинител и членот на Советот на јавните 

обвинители на Република Македонија кој престанал со 
вршењето на функцијата веднаш ја предава легитима-
цијата, преку претпоставениот јавен обвинител или 
Претседател на Советот, во Советот на јавните обвини-
тели на Република Макеонија кој понатаму ја поништу-
ва и става забелешка за тоа. Во случај на непредавање, 
а престанал основот по кој е издадена, по службена 
должност Советот на јавните обвинители на Република 
Македонија во рок од 30 дена по престанокот по кој ос-
нов е издадена ја поништува легитимацијата и за тоа го 
известува надлежниот јавен обвинител. Јавниот обви-
нител и членот на Советот кој ги исполнил условите за 
пензионирање ја задржува легитимацијата, која пред-
ходно е поништена од страна на Советот со печат “По-
ништено”. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
 Совет на јавните обвинители 

Бр. 02-315/6 на Република Македонија, 
4 ноември 2014 година Претседател,  

Скопје Петар Аневски, с.р. 

5139. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија-Скопје согласно  чл. 9 т. 3  и чл. 47 од  Законот 
за Советот  на јавните обвинители на Република Маке-
донија („Службен  весник РМ“ бр. 150/07), на одржана-
та седумдесет и прва седница   на ден  4.11.2014   годи-
на ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Томе Неделкоски роден на  6.11.1950 година, из-
бран на 15.12.2010 година за јавен обвинител во Основ-
ното јавно обвинителство Прилеп, без ограничување на 
траење на мандатот, а на 22.3.2011 година за Основен 
јавен обвинител на Основното јавно обвинителство 
Прилеп,  му се утврди престанок  на функцијата јавен 
обвинител поради исполнување на условите за старос-
на пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 
престанува заклучно со 31.12.2014 година. 

  
 Совет на јавните обвинители 

СОР Бр. 12/14 на Република Македонија, 
4 ноември 2014 година Претседател,  

Скопје Петар Аневски, с.р. 
__________ 

5140. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник РМ“ бр. 150/07),  објавува  

 
О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 
 

I 
1. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Прилеп. 
Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-

вен  условите предвидени во чл. 44, 45 и чл. 46  од  За-
конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 
150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот 
за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.  
111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат за: 

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основното јавно обвинителство Прилеп  потреб-
но е како посебен услов да имаат работно искуство од 
најмалку три години стаж како јавен обвинител со пот-
врдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (да не се постари од шест месеци од 
денот на неговото издавање),  диплома или уверение за 
завршен Правен факултет и потврда за положен право-
суден испит во оригинал или заверено на нотар, Пот-
врда за работен стаж,  да  ги достават до Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија на ул. 
„Кеј Димитар Влахов“ бр. 4,  V спрат,  во рок од 15 де-
на од објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-
кој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.  
                                                 

 Совет на јавните обвинители 
Бр. 07-321/1 на Република Македонија, 

4 ноември 2014 година Претседател,  
Скопје Петар Аневски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5141. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), и член 28 
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), 
постапувајќи по барањето на Друштво за трговија, про-
изводство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје со 
седиште на ул.“11-ти Октомври” бр.18-10” Скопје, за 
издавање на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на 10.11.2014 година, 
донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за трговија, производство и услуги 

ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.“11-ти 
Октомври” бр.18-10” Скопје, му се издава  лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија во 
фотонапонска електроцентрала ФВЕЦ „ЈАКО Солар“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука.   

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 07-213/14  

10 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија, производство и услуги ЈАКО 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.“11-ти Ок-
томври” бр.18-10” Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
10.11.2014 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
10.11.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 211.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект - 6789056 
 
7. Единствен даночен број - 4032012517720 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ЈАКО 
Солар“ на КП бр. 1226/13 КО - Демир Капија, Општина 
Демир Капија. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика на Република 
Македонија.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво 
за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДО-
ОЕЛ Скопје, со седиште на ул.“11-ти Октомври” бр.18-
10” Скопје, (во понатамошниот текст: носител на ли-
ценцата) и неговото учество на пазарот на електрична 
енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 
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13. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната ко-

мисија за енергетика на Република Македонија најдоцна до 
10 март во тековната година да достави годишен извештај 
за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извеш-
тајот за финансиското и деловното работење во претходна-
та година. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија, да и овозможи непосреден увид во целокуп-

ната документација, како и пристап во објектите, де-
ловните простории, простори, инсталации, како и на 
средствата и опремата потребни за вршење на енергет-
ската дејност, во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, да доставува писмен извештај за 
движењето на сите параметри кои што го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија во 
определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца,      Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 
 
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 
1. име  на  фотоволтаичен  систем  -  ФВЕЦ  „ЈАКО 

Солар“  со  планирана моќност од 49,75 кW;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-
ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 
решение за согласност за приклучување на електродис-
трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2014 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа - 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 40 

години. 
4. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули - 165 x 300 W   и 1 

x 250 W, 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул - Topray Solar I Hanwha; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 1 x 250 Wp и 165 x 300 Wp, 
- Вкупна инсталирана моќност: 49,75 кW. 
5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор - Huawei Кина; 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: 2 x 17 kW и 1 x 

10 kW 
6. годишно сончево зрачење на таа локација - 1160 

kWh/m2; 
7. очекувано производство на електрична енергија - 

58,3 MWh - годишно. 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
5142. 

Врз основа на член 9 и член 29 став 1,2 и 3 од Зако-
нот за меѓуопштинска соработка  (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/09)  член 50 став 1  точ-
ка 15 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) , член 6 од 
Законот за пожарникарството (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13) Градона-
чалникот на општината Битола д-р Владимир Талески, 
и Градоначалникот на општината  Могила Стево  Пив-
ковски   на ден 27.10.2014   година, склучија 

 
Д О Г О В О Р 

 
Член 1 

Предмет на овој договор е заедничко вршење рабо-
ти од надлежност на општините кои што се однесуваат 
за вршење на противпожарната заштита што ја врши 
ТППЕ Битола со  покривање на   подрачјето на Општи-
ната  Могила како и задолжително учествува во финан-
сирањето од страна на Општина Могила на противпо-
жарната  единица која го покрива нејзиното подрачје 
во случајот ТППЕ  Битола. 

  
Член 2 

Општината Битола преку својата ТППЕ  ќе ја из-
вршува својата законска обврска предвидена со Зако-
нот за пожарникарството  покрај другото и на подрач-
јето на Општина Могила.  

Општината  Могила е согласна да учествува во фи-
нансирањето на ТППЕ Битола  на тој начин што на свој 
трошок ќе ангажира односно обезбеди времено врабо-
тување на 4 пожарникари – спасители преку Агенција 
за привремени вработувања и истите ќе ги стави на 
располагање на ТППЕ Битола. Лицата кој привремено 
ќе ги ангажира Општината Могила е потребно  да ги 
исполнуваат условите за пожарникар предвидени во 
членот 11 од Законот за пожарникарството. 

За ангажираните лица Општината Могила е должна 
да им ги обезбеди сите права на ангажираните лица кој 
произлегуваат од Законот за пожарникарството и Зако-
нот за работни односи. 

 
Член 3 

Времетраење на овој Договор е до 31.12.2014 го-
дина. 

  
Член 4 

Овој договор може да се раскине по слободна волја 
на една од договорните страни, по претходно известу-
вање на другата договорна страна во рок од 30 дена 
пред раскинувањето. 

 
Член 5 

Договорните  страни  се  согласни  евнтуалните  
спорни  односи  да  ги  разрешуваат  на спогодбен на-
чин, а во краен случај пред надлежен суд во  Битола. .  

 
Член 6 

Овој  договор  е  склучен  во  6 примероци по три  
за  двете  договорни  страни и истиот  ќе биде објавен 
во  ,,Службен весник на Република Македонија“ 

 
Бр. 08-400/8 Бр. 03-404/2 

5 ноември 2014 година 3 ноември 2014 година 
Битола Могила 

  
Општина Битола Општина Могила 
Градоначалник, Градоначалник, 

д-р Владимир Талески, с.р. Стево  Пивковски, с.р. 

АД МЕПСО 
5143.   

Врз основа на член 418 од Законот за трговските 
друштва (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14), а во сог-
ласност со  Статутарната Одлука за изменување и до-
полнување на Статутот на Операторот на електропре-
носниот систем на Македонија, Акционерско друштво 
за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во државна сопственост, 
Скопје, бр.42-8472/1 од 07.10.2014 годинa, Надзорниот 
Одбор на 58-от состанок одржан на ден 06.11.2014 го-
дина изготви  

 
П Р Е Ч И С Т Е Н  Т Е К С Т  Н А  С Т А Т У Т  

НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ 
СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ 
СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Статут се утврдува: фирмата, седиштето, 
предметот на работење, износот на основната глав-
нина, номиналната вредност на акциите, бројот на ак-
циите, правата, обврските, ограничувањата и погоднос-
тите, предностите што за себе ги задржува основачот, 
постапката за свикување и одржување на собранието, 
фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, соста-
вот и начинот на избор на органот на управување, орга-
низација, формата и начинот на објавувањата и други 
одредби што се од значење за Операторот на електро-
преносниот систем на Македонија, Акционерско друш-
тво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во државна сопственост, 
Скопје (во натамошниот текст:Друштвото). 

 
Член 2 

Друштвото настана со Одлука за поделба на Акцио-
нерското друштво за производство, пренесување и дис-
трибуција на електрична енергија “Електростопанство 
на Македонија” во државна сопственост, Скопје бр.23-
3343/1 од 27.09.2004 година, донесена од Владата на 
Република Македонија , врз основа на Законот за пре-
образба на Електростопанство на Македонија. (Служ-
бен весник на РМ бр. 19/04). 

Друштвото е еден од правните следбеници на АД 
“Електростопанство на Македонија” во државна соп-
ственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар во 
Основниот суд Скопје 1 под П.Трег.бр.362/2001. 

 
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

Друштвото работи и учествува во правниот промет 
под фирма: Оператор на електро-преносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост, Скопје. 

Во правниот промет Друштвото употребува и скра-
тена ознака на фирмата која гласи: АД “Пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем”, во државна сопственост, Скопје. 

Друштвото има скратено име АД МЕПСО. 
 

Член 4 
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица: 

“Максим Горки” бр.4. 
 

Член 5 
Друштвото има печат, штембил и знак. 
Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се ут-

врдат со акт на Управниот одбор. 
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III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 6 
Предмет на работење на Друштвото се следните 

дејности:  
40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 

топла вода 
40.1 Производство и дистрибуција ан електрична 

енергија 
- Пренос на електрична енергија 
- Управување со електроенергетскиот систем 
- Организирање и управување со пазарот на елек-

трична енергија 
40.2 Производство на гас и производство на гасо-

вити горива преку главните цевки 
40.3 Снабдување со пареа и топла вода  
 Трговија со електрична енергија 
50 Продажба, одржување и поправка ан моторни 

возила и моторцикли, продажба на мало на моторни го-
рива 

50.2 Одржување и поправка на моторни возила 
60  Копнен собраќај, цевоводен транспорт 
60.2 Друг копнен сообраќај 
63 Придружни и помошни активности во сообраќа-

јот: активности на патничките агенции 
63.1 Претовар на товар и складирање 
63.4 Активности на други посредници во сообраќајот 
64 Поштенски активности и телекомуникации 
64.2 Телекомуникации 
72 Компјутерски и сродни активности 
72.3 Обработка на податоци 
74 Други деловни активности 
74.2 Архитектонски инжинерски  и соодветни тех-

нички услуги 
- Трговија на големо (трговија со електрична енер-

гија со други електроенергетски системи) 
- Транзит на електрична енергија со други електро-

енергетски системи 
- Надворешно трговски промет со непрехранбени 

производи 
- Меѓународна шпедиција 
Претежни дејности на Друштвото се:  
40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 

топла вода 
40.1 Производство и дистрибуција ан електрична 

енергија 
- Пренос на електрична енергија 
- Управување со електроенергетскиот систем 
- Организирање и управување со пазарот на елек-

трична енергија 
Претежните дејности на Друштвото пренос на елек-

трична енергија е дејност од јавен интерес. 
 

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА 
ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА, 

ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ 
 

Член 7 
Основниот капитал на Друштвото изнесува 

3.059.393.000.00 денари (со букви: три милијарди педе-
сет и девет милиони триста деведесет и три илјади де-
нари), (или 49.807.760,00 ЕУР според средниот курс на 
Народна банка на Р.Македонија објавен еден ден пред 
усвојување на Статутот), поделени на 3.059.393 обични 
акции со номинална вредност од 1.000,00 (една илјада) 
денари по акција. 

Секоја обична акција му дава право на нејзиниот 
сопственик да даде еден глас за прашањата за кои гла-
саат акционерите на Друштвото. 

Ниеден акционер или група на акционери немаат 
никакво право на првенство на купување или приори-
тетно право за претплатување или купување на каков 
било дел од какво било ново или дополнително издава-
ње на акции или хартии од вредност што може да се 

претворат во акции или на друг начин даваат право на 
акции, освен во обем што се бара во Законот за тргов-
ски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии 
од вредност се или одсега ќе бидат одобрени или на кој 
било начин да се издадени. 

 
V. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 8 

Основачот не задржува посебни погодности за себе. 
 

VI. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕ 

 
Член 9 

Правата и обврските на Собранието на Друштвото 
ги врши Владата на Р. Македонија. 

Собранието своите права и обврски ги врши на на-
чин утврден во Деловникот за работа. 

 
Член 10 

Собранието на Друштвото се свикува во случаите 
определени со закон, како и и кога тоа го бара интере-
сот на Друштвото и на акционерот. 

 
1. СОБРАНИЕ 

 
Член 11 

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

1. Измена на Статутот на Друштвото;  
2. Одобрување на годишната сметка, на финансис-

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

3. Избор и отповикување на членовите на Надзорен 
одбор; 

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

5. Одобрување на работата и на водењето на рабо-
тењето со Друштвото, на членовите на Управниот и 
Надзорниот одбор;  

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

7. Назначување овластен ревизор за ревизија на го-
дишната сметка и на финансиските извештаи на Друш-
твото;  

8. Преобразба на Друштвото во друга форма на 
Друштво и за статусните промени на Друштвото;  

9. Престанување на Друштвото;  
10. Одлучување за покривање на загубата. 
 

VII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ 
 

Член 12 
Фирма на Основачот е Влада на Република Македо-

нија. 
Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. ”Илин-

денска” б.б. 
Матичен број на основачот е 4064674. 
 
VIII. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА  

ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ 
 

Член 13 
Управувањето на Друштвото е организирано според 

двостепен систем.( Управен Одбор и Надзорен одбор). 
Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-

ниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање. 
На секои три месеци Управниот одбор донесува 

тримесечни финансиски извештаи за работата на 
Друштвото. 

Надзорниот одбор врши надзор на донесените три-
месечни финансиски извештаи и за тоа го известува 
Собранието на акционери. 
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1. УПРАВЕН ОДБОР 
 

Член 14 
Со Друштвото управува Управен Одбор кој се сос-

тои од 8 членови. Членовите на Управниот Одбор ги 
избира Надзорниот Одбор. 

 
Член 15 

Со одлуката за избор на членовите на Управниот 
одбор, еден од членовите на Управниот одбор се име-
нува за Претседател на Управниот одбор и се опреде-
лува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за 
која област од работењето на Друштвото. 

 
Член 16 

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

 
Член 17 

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 од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата Претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседа-
ва член на Управниот одбор именуван од Надзорниот 
одбор. 

 
Член 18 

Управниот одбор има најшироки овластувања во 
управувањето со Друштвото односно во вршењето на 
сите работи сврзани со водењето на работите и на те-
ковните активности во рамките на предметот на рабо-
тењето на Друштвото. 

 
Член 19 

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вр-
шат заедно работите од надлежност на Управниот од-
бор, а особено:  

1. донесува Програма за работа, Програма за развој, 
Годишен план за работа и Годишен финансиски план 
на Друштвото;  

2. ја утврдува деловната политика;  
3. на барање на Собранието подготвува општи акти 

и одлуки чие донесување е во надлежност на Собрани-
ето;  

4. назначува раководни лица кои го вршат секој-
дневното водење на работењето на Друштвото;  

5. поднесува иницијатива за изменување и дополну-
вање на Статутот;  

6. донесува одлуки за инвестиции;  
7. донесува одлуки за давање односно земање на 

кредити во врска со остварување на Планот,  
8. одобрува склучување на договори од поголемо 

значење и со подолг период на траење; 
9. одлучува за внатрешната организација на Друш-

твото и систематизација на работните места;  
10. подготвува предлог - Електроенергетски би-

ланс; 
11. одлучува за употреба на посебната резерва;  
12. донесува Програма за економски, технолошки, 

структурални и други промени, кои предизвикуваат 
потреба од намалување на бројот на вработените;  

13. одлучува за прашања од областа на одбраната и 
донесува електроенергетски биланс во услови на војна;  

14. одлучува по приговорите за заштита на правата 
на работниците, во случаи утврдени со закон;  

15. одлучува за преземање на мерки за заштита при 
работа и противпожарна заштита; 

16. одлучува за преземање на електроенергетски 
објекти;  

17. донесува програми и мерки поврзани со зашти-
тата на животната средина; 

18. се грижи и презема потребни дејствија за испол-
нување на со закон пропишани обврски на Друштвото;  

19. одлучува за именување и разрешување на чле-
новите во комисиите, предвидени со актите на Друш-
твото; 

20. одлучува за вршење попис на средствата, поба-
рувањата и обврските; 

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

22. одлучува за набавка на основни средства; 
23. одлучува за расходување и оттуѓување на ос-

новни средства; 
24. одлучува за издавање на основните средства на 

Друштвото под закуп; 
25. ги определува работните места на кои странски 

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

та потешки од нормалните; 
27. одлучува за барањата од надлежни органи и 

институции; 
28. ги определува овластените потписници на 

Друштвото; 
29. одлучува за склучување колективен договор; 
30. донесува Деловник за работа; 
31. донесува одлуки за финансиска помош, спон-

зорства и донации; 
32. поднесува извештај за работењето до Надзорни-

от одбор еднаш на три месеци; 
33. поднесува годишна сметка, годишни финансис-

ки извештаи и годишен извештај за работењето на 
Друштвото по истекот на деловната година; 

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

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

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

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

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

4. воспоставување долгорочна соработка со други 
друштва од суштествено значење за Друштвото или 
нејзино прекинување; 

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

6. основање и престанување на подружници на 
Друштвото. 

 
Член 20 

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 одлука-
та која што се донесува без одржување на состанок. 

 
Член 21 

Управниот одбор работи ако се присутни најмалку 
половина од вкупниот број на членови. 

 
Член 22 

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

 
Член 23 

Правата и обврските на членовите на Управниот 
одбор се определуваат со Договор за уредување на од-
носите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор. 

Договорот од став 1 од овој член го склучува Над-
зорниот одбор, а го потпишува Претседателот на Над-
зорниот одбор. 
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Член 24 
Претседателот на Управниот одбор го застапува друш-

твото во односите со трети лица за сите работи, безусловно и 
без ограничувања и носи назив Генерален Директор. 

Членовите на Управниот Одбор од член 26 став 2, 
3, 4, 5, 6 и 7 се овластени за  застапување на друштвото 
само во работите кои ги водат, организираат и за кои се 
одговорни (согласно член 26 од Статутот). 

Генералниот Директор е овластен да го застапува 
друштвото за работите од став 2 на овој член, поеди-
нечно и без ограничувања. 

 
Член 25 

Генералниот директор ги има следните надлеж-
ности:  

1. го претставува и застапува Друштвото без ограничува-
ње во внатрешниот и надворешниот трговски промет; 

2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и зак-
лучоците на Собранието и на Управниот одбор на 
Друштвото; 

3. ја утврдува материјалната одговорност на работ-
ниците; 

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

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

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

та на прописите, овој Статут и другите акти на Друш-
твото; 

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

10. изготвува елаборат за економските, технолош-
ките, структуралните и други промени, кои предизви-
кале потреба од намалување на бројот на вработените; 

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

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

шања од работењето на Друштвото;  
14. за работите од својата надлежност издава акти, 

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

15. врши други работи во врска со работењето на 
Друштвото. 

 
Член 26 

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува 
Генералниот Директор во негово отсуство и носи назив 
Заменик на Генералниот Директор. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 
врши правните работи и е одговорен за правните, кад-
ровските и општите работи на Друштвото и носи назив 
Директор за правни и општи работи во Дирекција. 

Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-
ганизира и е одговорен за преносната мрежа и носи на-
зив Директор за пренос на електрична енергија. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-
ганизира и е одговорен за управувањето со електропре-
носниот систем и носи назив Директор за управување 
со електропреносниот систем. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 
врши финансиските и комерцијални работи и е одгово-
рен за финансиското и комерцијално работење на 
Друштвото, и носи назив Директор за финансиски ра-
боти во Дирекција. 

Еден од членовите на Управниот Одбор ги води и 
врши работите од Информационите Технологии и Те-
лекомуникации и носи назив Директор за Информаци-
они Технологии и Телекомуникации во Дирекција. 

Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-
ганизира и е одговорен за пазарот на електрична енер-
гија и носи назив Директор за управување со пазарот 
на електрична енергија. 

2. НАДЗОРЕН ОДБОР 
 

Член 27 
Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кои 

два члена се независни . 
Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собра-

нието на Друштвото. 
При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 

назначува кои членови се избираат како независни чле-
нови на Надзорниот одбор. 

 
Член 28 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мно-
зинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзор-
ниот одбор, избира Претседател на Надзорниот одбор. 
 

Член 29 
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-

сува четири години. 
 

Член 30 
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува сос-

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

Ако Претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата Претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претсе-
дава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство 
членови од присутните членови на Надзорниот одбор. 

 
Член 31 

Надзорниот одбор може во секое време да го разре-
ши Претседателот и да избере нов Претседател на Над-
зорен одбор. 

 
Член 32 

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

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

 
Член 33 

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

 
Член 34 

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

 
Член 35 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со Друштвото. 

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. 

 
IX. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 
Член 36 

Организациони делови на Друштвото се Дирекција 
и Подружници. 

 
Член 37 

Подружниците на Друштвото се организираат со 
акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Над-
зорниот одбор. 

 
Член 38 

Со подружницата раководи директор кој го имену-
ва Управниот одбор. 
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Член 39 
Директорот на Подружницата ги врши следните работи:  
1. Организира, координира и раководи со процесот 

на работата во Подружницата; 
2. Обезбедува примена на законските прописи и на 

актите на Друштвото; 
3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот одбор и 

одлуки и насоки дадени од Генералниот директор; 
4. Се грижи за реализација на планските задачи; 
5. Склучува договори и презема други правни деј-

ства, во рамките на овластувањата дадени од Управни-
от одбор;  

6. Се грижи за одржување на работната и технолошката 
дисциплина и презема мерки за нејзино остварување; 

7. Поднесува извештаи за работата на Подружница-
та на Управниот одбор; 

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбе-
дување на заштита на работа и заштита од пожар;  

9. Предлага расходување и оттуѓување на основни 
средства; 

10. Врши набавки во рамките на своите овластува-
ња согласно донесена Одлука од Управниот одбор;  

11. Донесува решенија за поединечни права, об-
врски и одговорности на работниците, по овластување 
од Управниот одбор; 

12. Формира комисии и работни групи за извршува-
ње на пооделни работи; 

13. Врши и други работи по овластување на Управ-
ниот одбор. 

 
Член 40 

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува 
внатрешната организација на Друштвото и работите 
кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците. 

 
X. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 41 

Управниот одбор на Друштвото формира комисии 
од редот на своите членови и од други лица. 

Друштвото ги има следните Комисии: 
Комисија за заштита на правата; 
Комисија за контрола над примена на Колективни-

от договор; 
и други Комисии формирани од Управниот одбор, 

Надзорниот одбор, Генералниот директор и Директо-
рите на Подружници на Друштвото по укажана потре-
ба во процесот на работењето. 

Комисијата за заштита на правата се состои од пет 
членови и ист број заменици од кои двајца членови и 
двајца заменици именува Самостојниот Синдикат на 
Друштвото. 

Комисијата за контрола над примена на Колектив-
ниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена 
именува Самостојниот синдикат на Друштвото. 

 
Член 42 

Комисијата за заштита на правата одлучува по при-
говори на работници во втор степен. 

Комисијата за контрола над примена на Колектив-
ниот договор врши контрола над примената на одред-
бите од Колективниот договор. 

 
Член 43 

Начинот на работа на Комисиите се уредува со Де-
ловник за работа. 

 
XI. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА 

(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД) 
 

Член 44 
Друштвото има задолжителна општа резерва. 
Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент 

кој не може да биде помал од 5% од добивката, се до-
дека резервите на друштвото не достигнат износ кој-

што е еднаков на една десетина од основната главнина. 
Ако така создадената резерва се намали, мора да се до-
полни на ист начин. 

 
1. Посебни резерви заради покривање на загуби 

или други издатоци 
 

Член 45 
Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради 

покривање на други издатоци за: 
- осигурување од ризик на вработените за специ-

фични отежнати услови на работење; 
- докуп на стаж и отпремнина над одобрениот из-

нос; 
- добротворни цели, помош и спонзорства. 
Средствата за посебните резерви од став 1 се издво-

јуваат од општиот имот на Друштвото и истите немо-
жат да се употребат за друга намена освен за намената 
за која се создадени. 

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни 
сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото. 

Начинот на создавање и вложување, организаци-
јата, начинот на употреба, висината на средствата, пла-
нот и програмата за користење на средствата од посеб-
ните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на 
Друштвото. 

 
XII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ 

 
Член 46 

Друштвото во согласност со закон и колективен до-
говор, обезбедува услови за работа и делување на Син-
дикатот. 

 
Член 47 

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 колективен договор. 

За поднесените предлози, мислења и забелешки, 
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го 
извести Синдикатот. 

 
XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО 

ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 
 

Член 48 
Сите акти што ги донесува Управниот одбор се об-

јавуваат во службеното гласило на Друштвото. 
 

XIV. АКТИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 49 
Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се 

уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на 
Друштвото согласно со законот и овој Статут. 

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор 
и истите не можат да бидат во спротивност со овој Ста-
тут. 

Актите на Друштвото се:  
- Колективен Договор; 
- Правилник за внатрешна организација; 
- Правилник за заштита од пожар; 
- Правилник за деловна тајна; 
- Правилник за печат, штембил и знак; 
- Норматив за лични заштитни средства и опрема; 
- Правилник за редот и дисциплината; 
- Правилник за контрола на квалитет; 
- Ценовник за технички и други услуги; 
- Акти кои произлегуваат од меѓународната регула-

тива кои ја регулираат дејноста на пренос на електрич-
на енергија во рамките на европската интерконекција; 

- И други акти согласно закон и колективен дого-
вор. 
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Член 50 
Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поина-
ку определено. 

 
XV. ОДБРАНА 

 
Член 51 

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

 
Член 52 

Во воена состојба Друштвото презема мерки за 
заштита на работниците и материјалните добра од вое-
ни дејствија. 

 
Член 53 

Заради заштита на тајните податоци и информации 
од областа на одбраната, Друштвото спроведува соод-
ветни мерки за нивна заштита. 

 
XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 54 

Средствата, правата и обврските на АД за производ-
ство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија 
“Електростопанство на Македонија” во државна сопстве-
ност, Скопје, ги презема Друштвото, согласно Планот за 
поделба. 

Дел од работниците од Акционерското друштво за 
производство, пренесување и дистрибуција на елек-
трична енергија “Електростопанство на Македонија” 
во државна сопственост, Скопје ги презема Друштвото, 
од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно 
списокот на работници кој е составен дел на Планот за 
поделба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 55 
До донесување на актите на Друштвото ќе се при-

менуваат актите на поранешното Друштво, доколку не 
се во спротивност со закон и овој Статут. 

 
Член 56 

Со влегување во сила на овој Статут престанува да 
важи Статутот на АД “Електростопанство на Македо-
нија” во државна сопственост, Скопје бр. 23- 5748/1 од 
16.1.2001 година. 

 
Член 57 

Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. 

 
 

НО бр. 02-6230/4-1 
Надзорен одбор на АД 

МЕПСО Скопје 
6 ноември 2014 година Претседател, 

Скопје Драгослав Рајчиќ, с.р. 
__________ 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
5144. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 
13/2014), Државниот завод за статистика го утврдува и 
објавува 

 
Д В И Ж Е Њ Е Т О  Н А  И Н Д Е К С О Т  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари – октомври 2014 година, во 
однос на просечните цени на мало во 2013 година, из-
несува – 0,8%. 

 
  
 Директор,  
 д-р Благица Новковска, с.р. 
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