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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
994. 
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 ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА 
 

I 
Д-р Горан Рафајловски, се отповикува од должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Сојузна Република Германија. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш.  
  Указ бр. 15                 Претседател 

2 септември 2005 година  на Република Македонија, 
    Скопје                  Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
995. 
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 ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

 
I 

Д-р Ѓорѓи Филипов, се поставува за вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Сојузна Република Германија, со седиште во Берлин. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш.  
   Указ бр. 16            Претседател 

2 септември 2005 година  на Република Македонија, 
     Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

996. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за приватизација на државниот капитал, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 август 2005 година. 
 

       Бр. 07-3159/1                               Претседател 
31 август 2005 година            на Република Македонија, 

    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ  

КАПИТАЛ 
 

Член 1 
Во Законот за приватизација на државниот капитал 

(�Службен весник на Република Македонија� број 
37/96, 25/99, 81/99, 49/2000 и 06/2002), во членот 1 по 
зборот �претпријатијата� се додаваат зборовите: �и 
банките�.  

Член 2 
Во членот 2 став 1 по зборовите: �(трајните влого-

ви) на Република Македонија� се става запирка и се до-
даваат зборовите: �односно органите на државната 
власт�.  
Ставот 4 се менува и гласи: 
�Под државен капитал во смисла на овој закон се 

сметаат акциите и уделите на Република Македонија и 
органите на државната власт во претпријатијата и бан-
ките, односно трговските друштва стекнати по различ-
ни основи во согласност со закон.�  
 

Член 3 
По членот 2 се додаваат два нови члена  2-а и 2-б,  

кои гласат: 
 

�Член 2-а 
Под органи на државна власт во смисла на овој за-

кон се подразбираат корисниците и единките корисни-
ци на средствата од Буџетот на Република Македонија, 
министерствата и другите органи на државната управа, 
агенции, фондови, со исклучок на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, јавните 
установи, јавните претпријатија и други  институции и 
организации кои вршат дејности од јавен интерес осно-
вани со средства во  државна сопственост. 

 
Член 2-б 

Приватизацијата на претпријатијата и организации-
те во државна сопственост кои со закон е утврдено де-
ка вршат дејности од јавен интерес, односно јавните 
установи и јавните претпријатија и трговските друштва 
основани со средства во државна сопственост, се врши 
согласно со Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал, доколку со посебен закон 
поинаку не е уредено. 
Приватизацијата од ставот 1 на овој член ја спрове-

дува Министерството за економија.� 
 

Член 4 
Во членот 3 по зборовите: � Република Македони-

ја� се додаваат зборовите: �односно на органите на др-
жавната власт�.  

Член 5 
Членот 4 се менува и гласи: 
�Евиденцијата на државниот капитал во претприја-

тијата и банките,  односно трговските друштва во име 
и за сметка на Република Македонија ја води Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност. 
Начинот и условите за вршење на работите од ста-

вот 1 на овој член ќе се утврдат со договор меѓу мини-
стерот за финансии и Централниот депозитар за хартии 
од вредност.� 
 

Член 6 
Во членот 5 став 3 алинеја 1 зборот �Агенцијата� се 

заменува со зборовите: �Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија� . 
Ставот 4 се менува и гласи:  
�Организационите, административните и други 

стручни работи за потребите на Комисијата за привати-
зација ги вршат Министерството за економија и Мини-
стерството за финансии.� 
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Член 7 
Во членот 9 по ставот 1 се додаваат  три нови  става  

2, 3 и 4, кои гласат: 
�Почетната продажна цена на акциите и уделите, 

предмет на продажба ја утврдува Комисијата за прива-
тизација во согласност со одредбите од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал . 
Продажбата на државниот капитал изразен во ак-

ции и удели во претпријатијата ја спроведува Мини-
стерството за економија, а продажбата на државниот 
капитал изразен во акции во банките и финансиските 
институции ја спроведува Министерството за финан-
сии. 
Продажбата на акциите и уделите се врши во пакет 

или во делови а налогот за продажба, кога продажбата 
се врши преку јавна берзанска аукција, го издава мини-
стерот за економија, односно министерот за финан-
сии.� 

Член 8 
Во членот 13 во воведната реченица зборот �ДЕМ� 

се заменува со зборот �ЕВРА�. 
 

Член 9 
Во членот 20 ставови 1 и 2 по зборот �претпријати-

ето� се додаваат зборовите: �односно трговското друш-
тво�. 

Член 10 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за приватизација на државниот 
капитал. 

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�.  

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR PRIVATIZIMIN E KAPITALIT SHTETËROR 

 
Neni 1 

Në Ligjin për privatizimin e kapitalit shtetëror (�Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë� numër 37/96, 25/99, 
81/99, 49/2000 dhe 06/2002), në nenin 1, pas fjalës 
�ndërmarrjet� shtohen fjalët: �dhe bankat�.  

 
Neni 2 

Në nenin 2 paragrafin 1 pas fjalëve: �(depozitimet e 
përhershme) të Republikës së Maqedonisë� vihet presje 
dhe shtohen fjalët: �përkatësisht e organeve të pushtetit 
shtetëror�.  

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon: 
�Me kapital shtetëror sipas këtij ligji, konsiderohen 

aksionet dhe pjesët e Republikës së Maqedonisë dhe e 
organeve të pushtetit shtetëror në ndërmarrjet dhe bankat, 
përkatësisht në shoqëritë tregtare të fituara mbi baza të 
ndryshme në përputhje me ligjin.�  
 

Neni 3 
Pas nenit 2 shtohen dy nene të reja 2-a dhe 2-b, si 

vijojnë: 
 

�Neni 2-a 
Me organe të pushtetit shtetëror sipas këtij ligji, 

nënkuptohen shfrytëzuesit dhe individët shfrytëzues të 
mjeteve të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, 
ministritë dhe organet e tjera të administratës shtetërore, 
agjencitë, fondet, me përjashtim të Fondit për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë, institucionet 
publike, ndërmarrjet publike dhe institucionet dhe 
organizatat e tjera të cilat ushtrojnë veprimtari me karakter 
publik të themeluara me mjete në pronësi shtetërore. 

Neni 2-b 
Privatizimi i ndërmarrjeve dhe organizatave në pronësi 

shtetërore për të cilat me ligj është përcaktuar se ushtrojnë 
veprimtari me karakter publik, përkatësisht i institucioneve 
publike dhe ndërmarrjeve publike dhe shoqërive tregtare të 
themeluara me mjete në pronësi shtetërore, bëhet në 
përputhje me Ligjin për transformimin e ndërmarrjeve me 
kapital shoqëror, nëse me ligj të veçantë ndryshe nuk është 
rregulluar. 

Privatizimin nga paragrafi 1 të këtij neni, e realizon 
Ministria e Ekonomisë.� 
 

Neni 4 
Në nenin 3 pas fjalëve: �Republika e Maqedonisë� 

shtohen fjalët: �përkatësisht organet e pushtetit shtetëror�. 
 

Neni 5 
Neni 4 ndryshohet si vijon: 
�Evidencën e kapitalit shtetëror në ndërmarrjet dhe 

bankat përkatësisht në shoqëritë tregtare në emër dhe në 
llogari të Republikës së Maqedonisë e mban Depozitari 
Qendror i Letrave me Vlerë. 

Mënyra dhe kushtet për ushtrimin e punëve nga 
paragrafi 1 të këtij neni, do të përcaktohen me marrëveshje 
ndërmjet ministrit të Financave dhe Depozitarit Qendror të 
Letrave me Vlerë.� 
 

Neni 6 
Në nenin 5 paragrafin 3 alinenë 1, fjala �Agjencia� 

zëvendësohet me fjalët: �Fondi për Sigurim pensional dhe 
invalidor i Maqedonisë�. 

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:  
�Punët organizative, administrative dhe punët e tjera 

profesionale për nevojat e Komisionit për privatizim i 
kryejnë Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Financave�. 

 
Neni 7 

Në nenin 9  pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të 
rinj 2, 3 dhe 4 si vijojnë: 

�Çmimin fillestar të shitjes së aksioneve dhe pjesëve, 
objekt i shitjes e përcakton Komisioni për privatizim në 
përputhje me dispozitat e Ligjit për transformimin e 
ndërmarrjeve me kapital shoqëror. 

Shitjen e kapitalit shtetëror të shprehur në aksione dhe 
pjesë në ndërmarrjet e realizon Ministria e Ekonomisë, 
ndërsa shitjen e kapitalit shtetëror të shprehur në aksione 
në bankat dhe institucionet financiare, e realizon Ministria 
e Financave. 

Shitja e aksioneve dhe pjesëve bëhet në pako apo në 
pjesë, kurse urdhëresën për shitje, kur shitja bëhet përmes 
ankandit publik të bursës, e lëshon ministri i Ekonomisë, 
përkatësisht ministri i Financave.� 

 
Neni 8 

Në nenin 13 në fjalinë hyrëse fjala �DM�  
zëvendësohet me fjalën �EURO�. 

 
Neni 9 

Në nenin 20 paragrafët 1 dhe 2 pas fjalës �ndërmarrja� 
shtohen fjalët: �përkatësisht shoqëria tregtare�. 
 

Neni 10 
Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për privatizimin e kapitalit shtetëror. 

 
Neni 11 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e shpalljes në �Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 
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997. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за внатрешната пловидба, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 август 2005 година.  
       Бр. 07-3160/1                               Претседател 
31 август 2005 година            на Република Македонија, 

    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 
 

Член 1 
Во Законот за внатрешната пловидба ("Службен вес-

ник на Република Македонија" брoj 27/2000), во членот 3  
точка 5 бројот "15,00" се заменува со бројот  "20,00".  
Во точката 9 зборовите: "и е наменет" се заменува-

ат со зборовите: "и не е наменет".  
По точката 25 се додава нова точка 25-а, која гласи: 
"25-а.  "Превоз за трети држави и од трети држави" 

е превоз што врши брод на една држава од пристани-
ште на друга држава за некоја трета држава и обрат-
но;". 
Точката 30 се менува и гласи: 
""Капалиште" e обележан дел од вода и уреден дел 

од копно, што служи за спортско-рекреативни наме-
ни;". 

Член 2 
Во членот 12  по ставот  2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
"Кон барањето за издавање одобрение од ставот 1 

на овој член, организаторот е должен да достави пода-
тоци за мерките што ќе ги преземе заради безбедност 
за одржување на соодветната спортска, или друга при-
редба што ја организира." 

 
Член 3 

Во членот 23 став 1 и членот 24 зборовите: "про-
сторно-урбанистички планови" се заменуваат со зборо-
вите: "детални урбанистички планови, односно урбани-
стички проект." 

Член 4 
Во членот 25 се додава нов став 1, кој гласи: 
"За пристанување на странски пловен објект во вна-

трешните води на Република Македонија, одобрение 
издава Капетанијата на пристаништата." 
Ставовите 1, 2 и 3 стануваат ставови 2, 3 и 4. 
 

Член 5 
Во членот 26 точка 1 по зборовите: "распоредот на" 

се додаваат зборовите: "товарот на". 
 

Член 6 
Во членот 27 ставовите 3  и 4 се менуваaт и гласaт: 
"Техничкиот надзор од ставот 1 на овој член, го вр-

ши домашно или странско правно лице, овластено од 
министерот за транспорт и врски (во натамошниот 
текст: овластено правно лице). 

За да биде овластено домашно или странско правно 
лице треба да ги исполнува следниве услови: 

1. Да е регистрирано за вршење стручни и технички 
работи за: 

- класификација на бродовите во внатрешната пло-
видба, 

- утврдување способност за пловидба на бродови во 
внатрешната пловидба, пливачки објекти и чамци со 
посебна конструкција и  

- вршење технички надзор и баждарење на бродови 
во внатрешната пловидба, пливачки објекти и чамци со 
посебна конструкција, согласно со техничките правила 
пропишани во членот 36 став 2 на овој закон; 

2. Да има сертификат, лиценца, или друга форма за 
вршење на соодветните работи во земјата во која е ре-
гистриранo; 

3. Да има соодветна опрема за вршење на работите 
од точката 1 на овој став и 

4. Учествува во работата и ги исполнува обврските 
кон меѓународните органи и организации во вршење на 
дејноста за која е регистрирано.� 

 
Член 7 

Членот 30 се менува и гласи: 
"На обврската за вршење основен преглед, подле-

жат новоизградените бродови и постојните бродови 
пред нивниот упис во уписникот на бродовите, како и 
кога на бродот трајно се менува неговата намена, се 
проширува границата на пловидбата или се врши пре-
правка со која се менуваат конструктивните карактери-
стики и својства на бродот и тоа пред почетокот на не-
говото користење." 

Член 8 
Во членот 31 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Редовниот преглед од ставот 1 на овој член е за-

должителен, а се врши во рок пропишан со техничките 
правила од членот 36 на овој закон." 

 
Член 9 

Во членот 32 точка 1 зборот "претходна" се замену-
ва со зборот "претрпена". 
Точката 5 се менува и гласи: 
"Во други случаи предвидени со технички правила 

од членот 36 на овој закон." 
 

Член 10 
Во членот 33 став 2 во втората реченица зборовите: 

"пропишани од министерот за сообраќај и врски" се за-
менуваат со зборовите: "согласно co техничките прави-
ла од членот 36 на овој закон". 

 
Член 11 

Членот 34 се менува и гласи: 
"За вршење преглед на брод за внатрешна пловид-

ба, заради утврдување на способноста за пловидба, из-
давање уверение за способност за пловидба на бродот, 
упис на бродот и преглед на бродот за вршење пробно 
возење, сопственикот на бродот плаќа надоместок. 
Висината на надоместокот за вршење на работите 

од ставот 1 на овој член, се утврдува според тарифа на 
овластеното правно лице од членот 27 став 3 на овој за-
кон." 

Член 12 
Во членот 35 зборовите: "Министерството за соо-

браќај и врски, или овластената организација" се заме-
нуваат со зборовите: "овластено правно лице". 

 
Член 13 

Во членот 36 по ставот 2 се додава нов  став 3, кој 
гласи:  

"Техничките  правила  од ставот 1 на овој член  се 
прифаќаат како прописи на Република Македонија кои 
во �Службен весник на Република Македонија� ги об-
јавува министерот за транспорт и врски." 
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Член 14 
По членот 38 се додава нов член 38-а,  кој гласи: 

"Член 38-a 
Ако овластеното правно лице од членот 27 став 3 на 

овој закон, со преглед утврди неспособност за пловид-
ба на бродот во претходно утврдените граници, негова-
та способност за пловидба може да ја ограничи во по-
тесни граници. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, овластеното 

правно лице може да дозволи едно или повеќе патува-
ња што ја надминуваат претходно дозволената граница 
на пловидба, доколку со основен преглед утврди спо-
собност за пловидба надвор од дозволените граници. 
Пловидбата од ставовите 1 и 2 на овој член, овла-

стеното правно лице може да ја услови со превоз на по-
мал број на патници или количина на товар од дозволе-
ниот, или со други услови со кои се остварува безбедна 
пловидба. 
Овластеното правно лице за брод кој не е патнички, 

може да се утврди способност за превоз на патници за 
едно или повеќе патувања или за определено време, до-
колку согласно со одредбите на овој закон со преглед 
ја утврди неговата способност за превоз на патници." 

 
Член 15 

Во членот 41 став 1 зборовите: "Министерството за 
сообраќај и врски или овластената организација" се за-
менуваат со зборовите: "овластено правно лице". 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Висината на надоместокот за баждарење од ставот 

1 на овој член се утврдува според тарифа на овластено-
то правно лице од членот 27 став 3 на овој закон." 

 
Член 16 

Во членот 45 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

"По исклучок од ставот 1 на овој член, бродските 
исправи и книги, за брод без екипаж, се наоѓаат кај 
сопственикот на бродот." 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 17 
Во членот 46 став 2 зборовите: "Министерството за 

сообраќај и врски или овластената организација" се за-
менуваат со зборовите: "овластеното правно лице". 

 
Член 18 

Членот 47 се менува и гласи: 
"Формата и содржината на исправите и книгите од 

членот 46 точки 5 до 8 на овој закон, ја пропишува ми-
нистерот за транспорт и врски." 

 
Член 19 

Во членот 48 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Одобрение за место за приврзување, односно си-

дрење издава надлежниот орган на единицата на локал-
на самоуправа, по претходнa  согласност од Капетани-
јата на пристаништата." 

 
Член 20 

Членот 49 се менува и гласи: 
"Утврдување способност за употреба (пловење), 

технички надзор, преглед и баждарење на пливачкиот 
објект се врши согласно со членовите 27 до 43 на овој 
закон." 

Член 21 
Во членот 77 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
"Кандидатот за управувач на чамец е должен да 

приложи доказ за утврдена здравствена способност." 
 

Член 22 
Во членот 83 зборовите: "co одобрение (концесија)" 

се заменуваат со зборовите: "на концесија". 

Член 23 
Во членот 85 став 1 по зборовите: "јавен конкурс" 

точката се брише  и  се додаваат зборовите: "согласно 
со Законот за концесии и овој закон". 

 
Член 24 

Во членот 93 точка 2  зборот "од" се заменува со 
зборовите: "за вршење технички преглед на". 

 
Член 25 

Во членот 101 зборовите: "идентификација и упи-
сот на бродот" се заменуваат со зборовите: "начинот 
на". 

Член 26 
Во членот 150 по точката 10 се додава нова точка 

10-а, која гласи: 
"10-a. за пловидбената незгода не ја извести Капе-

танијата на пристаништата во определениот рок  (член 
126 алинеја 2);�. 

Член 27 
Во членот 151 по точката 3 се додава нова точка 3-

а, која гласи: 
"3-a. без одобрение за користење пушти во употре-

ба капалиште (член 19 став 2);". 
 

Член 28 
Во членот 152 точка  5 бројот "113" се заменува со 

бројот "110". 
Член 29 

Во членот 154 став 1 бројот "152" се заменува  со 
бројот "151". 

Член 30 
Во членот 19 став 3 , членот 21 став 2 , членот 52 

став 2 , членот 56 став 4, членот 61, членот 66 став 3, 
членот 67 ставови 4 и 5, членот 69 став 3, членот 78 
ставови 1 и 5, членот 81, членот 83, членот 99, членот 
100, членот 101, членот 102 точка 3, членот 106 став 4, 
членот 132 став 2, членот 136 став 4, членот 141 став 2, 
членот 142 став 2 и членот 148 став 2 зборовите: "ми-
нистерот за сообраќај и врски" се заменуваат со зборо-
вите: "министерот за транспорт и врски". 

 
Член 31 

Во членот 44 став 3, членот 85 став 2 , членот 96, 
членот 117 став 2 и членот 143 став 1 зборовите: "Ми-
нистерството за сообраќај и врски" се заменуваат со 
зборовите: "Министерството за транспорт и врски". 

 
Член 32 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон чле-
нот 52 став 2 од Законот за преминување на државната 
граница и за движење во  граничниот појас (�Службен 
весник на Република Македонија� број 36/92) преста-
нува да важи. 

Член 33 
Овој закон влегува во сила  осмиот ден од денот на 

објавувањето  во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR LUNDRIM TË BRENDSHËM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për lundrim të brendshëm ("Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" nr. 27/2000), në nenin 3 pika 5 
numri �15,00� zëvendësohet me numrin "20,00".  

Në pikën 9 fjalët: "dhe është i dedikuar" zëvendësohet 
me fjalët: "dhe nuk është i dedikuar".  

Pas pikës 25 shtohet pikë e re 25-a si vijon: 
"25-a "Transport për shtete të treta dhe prej shteteve të 

treta� është transporti që e kryen anija e një shteti nga porti 
i një shteti tjetër për ndonjë shtet të tretë dhe anasjelltas;�. 
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Pika 30 ndryshon si vijon: 
"Vendi për larje� është pjesë e caktuar e ujit dhe pjesë e 

rregulluar e truallit, që shërben për destinime sportive-
rekreative;�.  

Neni 2 
Në nenin 12 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 

vijon: 
"Me kërkesën për lëshimin e lejes nga paragrafi 1 i 

këtij neni, organizatori është i obliguar të dorëzojë të dhëna 
për masat që do t'i ndërmarrë për shkaqe sigurie për 
mbajtjen e solemnitetit përkatës sportiv, apo solemnitet 
tjetër që e organizon." 

 
Neni 3 

Në nenin 23 paragrafin 1 dhe nenin 24 fjalët: "planet-
hapësinore urbanistike" zëvendësohen me fjalët: "planet 
detale urbanistike gjegjësisht projekti urbanistik". 
 

Neni 4 
Në  nenin 25 shtohet paragraf i ri 1, si vijon: 
"Për ankorimin e objektit të huaj lundrimi në ujërat e 

brendshme të Republikës së Maqedonisë, lëshon leje 
Kapitaneria e porteve".  

Paragrafët 1, 2  dhe 3 bëhen paragrafë 2, 3 dhe 4. 
 

Neni 5 
Në nenin  26 pika 1 pas fjalëve: �orari i" shtohen fjalët 

�ngarkesa e�.  
Neni 6 

Në nenin 27 paragrafët 3 dhe 4 ndryshojnë si vijon: 
"Mbikëqyrjen  teknike nga paragrafi 1 i këtij neni, e 

kryen personi juridik i vendit ose i huaj, i autorizuar nga 
ministri i Transportit dhe i Ndërlidhjeve (në tekstin e 
mëtejmë: personi i autorizuar juridik). 

Që të autorizohet personi juridik i vendit ose i huaj 
duhet t'i plotësojë këto kushtet: 

1. Të jetë i regjistruar për kryerjen e punëve 
profesionale dhe teknike për: 

- klasifikimin e anijeve në lundrimin e brendshëm, 
- verifikimin e aftësisë për lundrim të anijeve në 

lundrimin e brendshëm, të objekteve notuese dhe të 
barkave me konstruksion të posaçëm, dhe 

- kryerjen e mbikëqyrjes teknike dhe bazhdarimin e 
anijeve në lundrimin e brendshëm, të objektet notuese dhe 
të barkave me konstruksion të posaçëm, në pajtim me 
rregullat teknike të përcaktuara në nenin 36 paragrafin 2 të 
këtij ligji; 

2. Të ketë certifikatë, licencë, apo formë tjetër për 
kryerjen e punëve përkatëse në shtetin ku është regjistruar; 

3. Të ketë pajisje përkatëse për kryerjen e punëve nga 
pika 1 e këtij paragrafi, dhe 

4. Merr pjesë në punë dhe i plotëson obligimet ndaj 
organeve dhe organizatave ndërkombëtare  në kryerjen e 
veprimtarisë për të cilën është regjistruar.� 
 

Neni 7 
Neni 30 ndryshon si vijon: 
"Obligimit për kryerjen e kontrollit bazë, i nënshtrohen 

anijet e sapondërtuara dhe anijet ekzistuese para 
regjistrimit të tyre në regjistrin e anijeve, si dhe kur anijes i 
ndërrohet dedikimi i përhershëm, zgjerohet kufiri i 
lundrimit apo bëhet përmirësimi me të cilin ndërrohen 
karakteristikat konstruktive dhe cilësitë e anijes dhe atë 
para fillimit të shfrytëzimit të saj." 

 
Neni 8 

Në  nenin 31 shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 
"Kontrolli i rregullt nga paragrafi 1 i këtij neni është i 

obligueshëm, dhe kryhet në afatin e caktuar me rregullat 
teknike nga neni 36 i këtij ligji." 

 
Neni 9 

Në nenin 32 pika 1 fjala �e mëparshme� zëvendësohet 
me fjalën �e pësuar�. 

Pika 5 ndryshon si vijon: 
Në raste të tjera të parapara me rregullat teknike nga 

neni 36 i këtij ligji." 
 

Neni 10 
Në nenin 33 paragrafi 2, në fjalinë e dytë fjalët: "të 

përcaktuara nga ministri i Komunikacionit dhe i 
Ndërlidhjeve" zëvendësohen me fjalët: "në pajtim me 
rregullat teknike nga neni 36 i këtij ligji". 

 
Neni 11 

Neni 34 ndryshon si vijon: 
"Për kryerjen e kontrollit të anijes për lundrim të 

brendshëm, me qëllim të verifikimit të aftësisë për lundrim, 
dhënia e certifikatës për aftësinë e lundrimit të anijes, 
regjistrimit të anijes dhe kontrollit të anijes për kryerjen e 
vozitjes provuese, pronari i anijes paguan kompensim.  

Lartësia e kompensimit për kryerjen e punëve nga 
paragrafi 1 i këtij neni, përcaktohet sipas tarifës së personit 
të autorizuar juridik nga neni 27 paragrafi 3 i këtij ligji." 

 
Neni 12 

Në nenin 35, fjalët: �Ministria e Komunikacionit dhe e 
Ndërlidhjeve, apo organizata e autorizuar" zëvendësohen 
me fjalët: �personi i autorizuar juridik�. 

 
Neni 13 

Në nenin 36 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 
vijon:  

 "Rregullat teknike nga paragrafi 1 i këtij neni pranohen 
si rregulla të Republikës së Maqedonisë të cilat në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë� i shpall 
ministri i Transportit dhe i Ndërlidhjeve." 

 
Neni 14 

Pas nenit 38 shtohet nen i ri 38-a, si vijon: 
�Neni 38-a 

Nëse personi i autorizuar juridik nga neni 27 paragrafi 
3 i këtij ligji, me kontroll konstaton paaftësi për lundrim të 
anijes në kufijtë e përcaktuar paraprak, aftësinë e tij për 
lundrim mund ta kufizojë në kufij më të ngushtë. 

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, personi i 
autorizuar juridik mund të lejojë një apo më shumë 
udhëtime që e tejkalojnë kufirin e lejuar paraprak të 
lundrimit, nëse me kontroll bazë vërteton aftësinë për 
lundrim jashtë kufijve të lejuar. 

Lundrimin nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, personi i 
autorizuar juridik mund ta kushtëzojë me transport të 
numrit më të vogël të udhëtarëve apo sasisë së barrës nga 
ajo e lejuara, apo me kushte të tjera me të cilat realizohet 
lundrim i sigurt. 

Personi i autorizuar juridik për anijen e cila nuk është 
për udhëtarë, mund të përcaktohet aftësia për transport të 
udhëtarëve për një apo më shumë udhëtime apo për kohë të 
caktuar, nëse në pajtim me dispozitat e këtij ligji me 
kontroll e vërteton aftësinë e saj për transport të 
udhëtarëve.� 

Neni 15 
Në nenin 41 paragrafi 1 fjalët: �Ministria e 

Komunikacionit dhe e Ndërlidhjeve, apo organizata e 
autorizuar" zëvendësohen me fjalët: �personi i autorizuar 
juridik�. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
�Lartësia e kompensimit për bazhdarim nga paragrafi 1 

i këtij neni përcaktohet sipas tarifës së personit të 
autorizuar juridik nga neni 27 paragrafi 3 i këtij ligji." 

 
Neni 16 

Në nenin 45 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 
vijon: 

�Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, dokumentet 
dhe librat e anijeve, për anije pa ekuipazh, gjenden te 
pronari i anijes." 

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 



5 септември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 74 - Стр. 7 

Neni 17 
Në nenin 46 paragrafin 2 fjalët: �Ministria e 

Komunikacionit dhe e Ndërlidhjeve apo organizata e 
autorizuar" zëvendësohen me fjalët: �personi i autorizuar 
juridik�. 

Neni 18 
Neni 47 ndryshon si vijon: 
"Formën dhe përmbajtjen e dokumenteve dhe librave 

nga neni 46 pika 5 deri në pikën 8 të këtij ligji, e përcakton 
ministri i Transportit  dhe i Ndërlidhjeve." 

 
Neni 19 

Në  nenin 48 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
"Leje për vendin e lidhjes, përkatësisht për ankorim e 

jep "organi kompetent i njësisë së vetadministrimit lokal, 
me pajtueshmëri paraprake nga Kapitaneria e porteve." 

 
Neni 20 

Neni 49 ndryshon si vijon: 
"Verifikimi i aftësisë për përdorim (lundrim), 

mbikëqyrje  teknike, kontroll dhe bazhdarim të objektit 
notues bëhet në pajtim me nenin 27 deri në nenin 43 të 
këtij ligji.� 

Neni 21 
Në nenin 77 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si 

vijon: 
"Kandidati për drejtimin e barkës është i obliguar të 

parashtrojë dëshmi për aftësinë e vërtetuar shëndetësore." 
 

Neni 22 
Në nenin 83 fjalët: "me leje (koncesion) zëvendësohen 

me fjalët: �të koncesionit". 
 

Neni 23 
Në nenin 85 paragrafi 1 pas fjalëve: "konkurs publik" 

pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për 
koncesione dhe me këtë ligj". 

 
Neni 24 

Në nenin 93 pika 2 fjala  �nga" zëvendësohet me fjalët:  
�për kryerje të kontrollit teknik të".  

 
Neni 25 

Në nenin 101 fjalët: �identifikimi dhe regjistrimi i 
anijes" zëvendësohen me fjalët: �mënyra e". 

 
Neni 26 

Në nenin 150 pas pikës 10 shtohet pikë e re 10-a, si 
vijon: 

"10-a. për aksident lundrimi nuk e njofton Kapitanerinë 
e porteve në afatin caktuar" (neni 126 alineja 2)." 

 
Neni 27 

Në nenin 151 pas pikës 3 shtohet pikë e re 3-a, si vijon: 
"3-a. pa lejen për shfrytëzim, lëshon në përdorim 

vendin për larje (neni 19 paragrafi 2).� 
 

Neni 28 
Në nenin 152 pika 5 numri �113� zëvendësohet me 

numrin �110�. 
Neni 29 

Në nenin 154 paragrafi 1 numri �152� zëvendësohet 
me numrin �151�. 

Neni 30 
Në nenin 19 paragrafin 3, nenin 21 paragrafin 2, nenin 

52 paragrafin 2, nenin 56 paragrafin 4, nenin 61, nenin 66 
paragrafin 3, nenin 67 paragrafët 4 dhe 5, nenin 69 
paragrafin 3, nenin 78 paragrafët 1 dhe 5, nenin 81, nenin 
83, nenin 99, nenin 100, nenin 101, nenin 102 pika 3, nenin 
106 paragrafi 4, nenin 132 paragrafi 2, nenin 136 paragrafi 
4, nenin 141 paragrafi 2, nenin 142 paragrafi 2 dhe nenin 
148 paragrafi 2 fjalët: "ministri i Komunikacionit dhe i 
Ndërlidhjeve" zëvendësohen me fjalët: "ministri i 
Transportit dhe i Ndërlidhjeve". 

Neni 31 
Në nenin 44 paragrafi 3, nenin 85 paragrafi 2, nenin 96, 

nenin 117 paragrafi 2 dhe nenin 143 paragrafi 1, fjalët: 
"Ministria e Komunikacionit dhe e Ndërlidhjeve" 
zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Transportit dhe e 
Ndërlidhjeve". 

 
Neni 32 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligjit, neni 52, 
paragrafi 2 i Ligjit për kalimin e kufirit shtetëror dhe për 
lëvizje në brezin kufitar (�Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 36/92) pushon të vlejë. 

 
Neni 33 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
998. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИОТ 

СПИСОК 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

избирачкиот список, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 август 2005 година. 
 

       Бр. 07-3163/1                               Претседател 
31 август 2005 година            на Република Македонија, 

    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК 

 
Член 1 

Во Законот за избирачкиот список (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 42/2002 и 35/2004), 
во членот 30 став 2 зборот �две� се заменува со зборот 
�пет�. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR LISTËN 

ZGJEDHORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për listën zgjedhore (�Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë� numër 40/2002 dhe 35/2004), 
në nenin 30 pas paragrafit 2, fjala �dy� zëvendësohet me 
fjalën �pesë�.  

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në �Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
999. 
Врз основа на член 35 и член 36 став 2 од Законот 

за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/03 и 
55/05) и член 77 од Законот за животна средина 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
53/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.08.2005 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ЗА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ УТВРДУ-
ВА ПОТРЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПО-
СТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ  

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 1 
(1) Со оваа Уредба се определуваат: 
- проектите за кои задолжително се спроведува по-

стапка за оцена на влијанијата врз животната средина, 
пред да се издаде решение за спроведување на прое-
ктот;  

- генерално определени проекти кои би можеле да 
имаат значително влијание врз животната средина заради 
што се утврдува потребата за спроведување постапка за 
оцена на влијанието врз животната средина, пред да се из-
даде решение за спроведување на проектот;  

- критериумите врз основа на кои се утврдува по-
требата за спроведување постапка за оцена на влијани-
јата врз животната средина на нови генерално опреде-
лени проекти од алинеја 2 од овој член; и 

- критериумите врз основа на кои се утврдува по-
требата за спроведување постапка за оцена на влијани-
јата врз животната средина при промени на постојните  
објекти.  

Член 2 
(1) Проектите за кои задолжително се спроведува 

постапка за оцена на влијанијата врз животната среди-
на се утврдени во Прилог I од оваа Уредба.  

(2) Прилогот I е составен дел од оваа Уредба.  
 

Член 3 
(1) Генерално определени проектите за кои се утвр-

дува потребата за спроведување  постапка за оцена на 
влијанието врз животната средина се утврдени во При-
лог II од оваа Уредба.  

(2) Прилогот II е составен дел од оваа Уредба.  
 

Член 4 
(1) За проектите од Прилогот II како и за промените 

на постојните објекти, органот на државна управа над-
лежен за работите од областа на животната средина ја 
утврдува потребата од оцена на влијанијата врз живот-
ната средина, во согласност со критериумите утврдени 
во членовите 5, 6, 7 и 8 од оваа Уредба. 

 
Член 5 

Потребата за спроведување постапка за оцена на вли-
јанието врз животната средина на генерално определени-
те проекти од Прилог II и на промени на постојни објекти, 
се утврдува врз основа на следните критериуми: 

- карактеристиките на проектот,  
- локацијата на проектот со опкружувањето, 
- можните значителни влијанија на проектот врз 

животната средина. 
Член 6 

При утврдување на потребата од спроведување на 
постапка за оцена на влијанијата врз животната среди-
на, органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина, врз основа на кара-
ктеристиките на проектот, е должен да води сметка за: 

- големината на проектот, 
- техничко-технолошкиот концепт на проектот, 

- кумулативното влијание на проектот со другите 
проекти што се спроведени или се спроведуваат, како и 
со проектите планирани за спроведување,  

- користењето на природни богатства, 
- создавањето отпад и отпадни води (вид и количи-

на, присуство на опасни и штетни материи и супстанци 
и сл.), 

- загадувањето и непријатности, 
- ризикот од хаварии и несреќи, пред сé за супстан-

циите, материи или технологии кои се користат, и/или 
- друг вид деградација на животната средина. 
 

Член 7 
При утврдување на потребата од спроведување на 

постапка за оцена на влијанијата врз животната среди-
на, органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина, врз основа на лока-
цијата на проектот, земајќи ја во предвид чувствител-
носта на животната средина во географските подрачја 
за коишто постои веројатност дека ќе бидат засегнати 
со проектот, е должен да води сметка за: 

- постојна и планирана намена на земјиштето, 
- изобилство, квалитетот и регенеративниот капаци-

тет на природните ресурси во подрачјето, и/или  
- апсорпциски капацитет на животната средина.  
 

Член 8 
При определување на апсорпцискиот капацитет на 

животната средина во согласност со член 7 од оваа 
Уредба, органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина е должен да 
води сметка за чувствителноста на животната средина, 
особено доколку локацијата на проектот се наоѓа во 
или е во близина на следниве подрачја: 

- водни живеалишта, 
- крајбрежните зони на водните екосистеми, 
- подрачјата со зачувани природни екосистеми и со 

значаен биодиверзитет и геодиверзитет,   
- природните резервати и паркови, 
- подрачјата под посебна заштита, 
- подрачјата во коишто значително се исполнети 

или се надминати стандардите за квалитет на животна-
та средина, 

- комплексни урбани подрачја, и/или 
- предели и локалитети од историска, културна и 

археолошка важност. 
 

Член 9 
При определување на можните значителни влијани-

ја од генерално определените проекти од Прилог II и 
промени на постојните објекти, земајќи ги во предвид 
процената на состојбите утврдени врз основа на крите-
риумите определени во член 5, 6 и 7 од оваа Уредба, 
органот на државна управа надлежен за работите од 
областа на животната средина,  особено води сметка за: 

1. опсегот на влијанието (големината на засегнатото 
географско подрачје  и на засегнатото население), 

2. влијанието во прекуграничен контекст, 
3. обем и комплексноста на влијанието, 
4. веројатноста од влијание, и/или 
5. времетраењето, зачестеност и реверзибилноста 

на влијанието. 
Член 10 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 01.01.2006 година. 

 
        Бр. 19-3128/1                 Претседател на Владата 
25 август 2005 година         на Република Македонија, 
            Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 
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ПРИЛОГ I 
Проекти за кои задолжително се врши оцена на 

влијанијата врз животната средина 
 

1. Рафинериите за сурова нафта (со исклучок на по-
стројките за производство на масла од сурова на-
фта) и инсталациите за гасификација и за втечнува-
ње со 500 t или на повеќе јаглен или битуменозни 
шкрилци дневно. 
2. Термо- електрични централи и другите инстала-
ции за согорување, со топлински капацитет од 200 
MW или повеќе.  
3. Инсталации наменети: 
-за преработка на радиоактивен отпад; 
-исклучиво за конечно депонирање на радиоактивен 
отпад; 
-исклучиво за складирање  на радиоактивниот отпад 
на друго место, надвор од местото на создавање. 
4. Инсталации за: 
-примарно топење на железо и на челик, вклучувај-
ќи и лиење, и 
-производство на сурови обоени метали од руда, 
концентрати или секундарни суровини, со металур-
шки, хемиски или со електролитски процес. 
 
5. Инсталациите за екстракција на азбест и за обра-
ботка и за трансформација на азбест и на произво-
дите што содржат азбест: 
-за азбестно-цементните производи со годишно про-
изводство над 20.000 t готови производи, 
-за фрикционите материјали со годишно производс-
тво над 50 t готови производи, како и 
-за другите видови користење на азбест, доколку се 
користат повеќе од 200 t годишно. 
 
6. Интегрирани хемиски инсталации, т.е. инсталаци-
ите за производство, од индустриски обем, на мате-
рии со користење на процесите на хемиска конвер-
зија, во коишто неколку единици се поставени една 
до друга и се функционално поврзани една со друга 
и коишто се: 
-за производство на базни органски хемикалии; 
-за производство на базни неоргански хемикалии; 
-за производство на вештачко ѓубре врз база на фо-
сфор, азот или калиум (прости или сложени вештач-
ки ѓубрива); 
-за производство на базни производи, за заштита на 
растенијата и биоцидите;  
-за производство на базни фармацевтски производи, 
со користење на хемиски или на биолошки процеси; 
и 
-за производство на експлозиви.  
7. Изградбата на: 
(а) железнички сообраќај на големи растојанија и на 
аеродроми со должината на основната писта од 
2.100 m или повеќе; 
(б) автопатиштата; 
(в) нов пат со четири или со повеќе ленти или по-
вторно порамнување и/или проширување на посто-
ечкиот пат од две или помалку ленти, за да се доби-
јат четири или повеќе ленти, доколку таквиот нов 
пат или повторно порамнет и/или проширен сегмент 
од патот ќе има 10 km или повеќе во континуирана 
должина. 
8. Инсталациите за депонирање на отпад, за горење, 
согорување, и физички и хемиски третман; 
9. Црпење на подземни води или повторно полнење 
на подземни водни тела, доколку годишниот волу-
мен на исцрпената вода или на повторно наполнета-
та вода е еднаков на или надминува 3x106 m³; 
10.  Системите за пренос на води меѓу речните сли-
вови, со исклучок на системите за водоснабдување 
со вода за пиење, и тоа: 

       (а) Системите за пренос на води меѓу речните 
сливови заради спречување на можниот недостиг од 
вода доколку количеството пренесена вода надми-
нува 20x106 m³ годишно. 
       (б) За сите други случаи, системите за пренос на 
водните ресурси меѓу речните сливови, каде што 
повеќегодишниот просек на протокот на сливот што 
се експлоатира надминува 100x106 m³ годишно и ка-
де што количеството на пренесената вода надмину-
ва 10% од тој проток. 
11. Пречистителните станици за отпадни води, со 
капацитет над еквивалентот од 10.000 жители.  
12. Хидро- техничките објекти со кој се задржува 
вода со цел да се создаде постојана или времена 
акумулација на вода или други материи во течна со-
стојба, чија висина е најмалку 5 m мерено помеѓу 
низводната ножица и непреливната круна, или која 
во просторот до круната може да акумулира повеќе 
од 100.000 m³ и брани чија височина е најмалку 10 
m, или исполнуваат барем еден од следниве услови: 
1.должината на круната на браната да е поголема од 
500 m, 
2.волуменот на акумулацијата да е поголем од 
1.000.000 m³, 
3.максималното протекување на преливникот да е 
поголемо од 2.000 m³/s. 
13. Цевководите за пренос на гас, нафта или хемика-
лии со дијаметар поголем од 700 mm и/или со дол-
жина повеќе од 40 km. 
14. Инсталациите за интензивно живинарство или 
свињарство со повеќе од: 
(а) 40.000 места за бројлери, 20.000 места за коко-
шки несилки; 
(б) 1000 места за гоење свињи (над 30 kg); или 
(в) 350 места за маторици. 
15. Индустриските постројки за: 
(а) производство на пулпа од дрвена граѓа или од 
слични влакнести материјали; 
(б) производство на хартија и картон со производс-
твен капацитет повеќе од 20 t дневно 
16. Каменоломите и површинските ископи, каде 
што површината на локацијата надминува 10 ha. 
17.Поставување на далекуводи и други електроенер-
гетски објекти со 110 kV или повисоко напонско ни-
во и со должина повеќе од 15 km. 
18. Инсталациите за складирање на нафта, нафтени 
деривати, петрохемиски или хемиски производи со 
капацитет од 100.000 t или повеќе. 
19.  Инсталациите за производство на цемент. 
20. Постројките за штавење на сурова кожа и на ко-
жа. 

 
 

ПРИЛОГ II 
Проекти за кои се утврдува потребата за спроведу-
вање постапка за оцена на влијанието врз животна-

та средина (Генерално определени проекти) 
 

1. Земјоделство, шумарство и водостопанство  
(а) Проектите за реструктуирање на руралните зем-
јишни поседи; 
(б) Проектите за користење на необработеното зем-
јиште или на полуприродните површини за интен-
зивно земјоделство; 
(в) Водостопанските проекти за земјоделство, вклу-
чително и проектите за наводнување и за одводну-
вање на земјиштето. 
(г) Проекти за првичното пошумување и копачење 
шума заради пренамена на земјиштето; 
(д) Инсталациите за интензивно сточарство (прое-
кти што не се вклучени во Прилог I); 
(ѓ) Проекти за интензивно одгледување риба; 
(ж) Проекти за користење на рибен фонд и дивеч. 
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2. Експлоатација на минерални суровини: 
(а) Каменоломите, сите видови на површински ко-
пови што не се вклучени во Прилог I; 
(б) Подземни (јамски) рудници; 
(в) Експлоатација на минерални суровини од кори-
тата и бреговите на површински водни тела  
(г) Длабоките дупчења, особено: 
-геотермалните дупчења, 
-дупчењата за складирање на радиоактивен отпад, 
-дупчењата заради јавно водоснабдување, со исклу-
чок на дупчењата за испитување на стабилноста на 
земјиштето (геотехнички дупчења) 
(д) Површинските индустриски инсталации за експ-
лоатација на јаглен, и руда, како и на битуменозни 
шкрилци. 
3. Енергетика  
(а) Индустриските инсталации за производство на 
електрична енергија, пареа и топла вода (проекти 
што не се вклучени во Прилог I); 
(б) Индустриските инсталации за пренос и дистри-
буција на гас, пареа и топла вода и за пренос и ди-
стрибуција на електрична енергија со површински 
водови (проекти што не се вклучени во Прилог I); 
(в) Површинско складирање на природен гас; 
(г) Подземно складирање на согорливи гасови; 
(д) Површинско складирање на фосилните горива и 
други цврсти горива; 
(ѓ) Индустриското брикетирање на јагленот и лиг-
нит; 
(е) Инсталациите за обработка и за складирање на 
радиоактивниот отпад (освен доколку се вклучени 
во Прилог I); 
(ж) Хидроелектрични централи; 
(з) Инсталациите за искористување на силата на ве-
терот, заради производство на енергија (т.н. фарми 
на ветер). 
4. Производство и обработка на метали 
(а) Инсталациите за производство на сурово железо 
или на челик (примарно или секундарно топење), 
вклучувајќи и континуирано лиење; 
(б) Инсталациите за обработка на црните метали: 
-валавниците; 
-ковачниците со чекани; 
-нанесувањето заштитни слоеви од растопен метал; 
(в) Леарниците за црни метали; 
(г) Инсталациите за топење, вклучувајќи и легира-
ње, на обоените метали, со исклучок на скапоцените 
метали, вклучувајќи ги и повторно добиените про-
изводи (рафинација, лиење ливови, итн) 
(д) Инсталациите за површинска обработка на мета-
ли и на пластични материјали со електролитски или 
со хемиски процеси; 
(ѓ) Производството и склопувањето на моторни во-
зила и производството на мотори за моторните во-
зила; 
(е) Инсталациите за конструирање и за поправка на 
леталата; 
(ж) Производство, ремонт и сервисирање на желез-
ничка опрема; 
(з) Производство и сместување на барутни полнења 
и експлозивна муниција; 
(ѕ) Инсталациите за печење и за синтерување на ме-
талните руди; 
(и) Инсталации за изградба, поправка и сервисира-
ње на пловни објекти.  
5. Индустрија на минерали  
(а) Печките за кокс (сува дестилација на јаглен); 
(б) Инсталациите за производство на бетон и бетон-
ски производи 
(в) Инсталациите за производство на азбест и за 
изработка на производи од азбест (проекти што не 
се вклучени во Прилог I); 

(г) Инсталациите за производство на стакло, вклу-
чително и стаклено влакно; 
(д) Инсталациите за топење на минералните матери-
јали, вклучително и производството на минерални 
материи; 
(е) Производството на керамички производи со пе-
чење, пред сé: ќерамиди, тули, огноотпорни тули, 
плочки, камена волна или порцелан. 
6. Хемиска индустрија  
(а) Преработка на меѓупроизводите и производство-
то на хемикалии; 
(б) Производството на пестициди и на фармацев-
тски производи, бои и премачкувачи, еластомери и 
пероксиди; 
(в) Магацинските објекти за нафта, нафтени дерива-
ти, петрохемиските и хемиските производи. 

7. Прехранбена индустрија 
(а) Производство на растително и на животинско 
масло и маст; 
(б) Пакувањето и конзервирањето на животинските 
и растителните производи; 
(в) Производството на млечни производи; 
(г) Производството на пиво и слад; 
(д) Производството на слаткарски производи и си-
руп; 
(ѓ) Инсталациите за колење животни (кланици); 
(е) Инсталациите за производство на индустриски 
скроб; 
(ж) Фабриките за производство на храна од риба и 
на рибино масло; 
(з) Шеќераните; и  
(ѕ) Производство на мелнички производи и добиточ-
на храна 
8. Текстилна, кожна, дрвна и индустрија за хартија 
(а) Индустриските постројки за производство на 
хартија и на картон (проекти што не се вклучени во 
Прилог I); 
(б) Постројки за предходна обработка (процеси како 
што се миење, белење, мерцеризација) или за боење 
на влакна или на ткаенини и перење на волна; 
(в) Инсталациите за преработка и за производство 
на целулоза. 
9. Индустрија на гума 
(а) Производството и обработка на производите на 
база на еластомер; 
10. Инфраструктурни проекти 
(а) Проектите за изградба на индустриските компле-
кси;  
(б) Градежни проекти, во кои е вклучена изградба 
на трговските центри и паркиралишта; туристички 
населби, царински зони и катни гаражи; 
(в) Проектите за изградба на железнички пруги и на 
капацитети за претовар за комбиниран сообраќај, и 
на терминали за комбиниран сообраќај и подземни 
железници, жичари (проекти што не се вклучени во 
Прилог I); 
(г) Проектите за изградба на аеродроми (проекти 
што не се вклучени во Прилог I); 
(д) Проектите за изградба на водни патишта, при-
станишта и на пристаништа за рибарење (проекти 
што не се вклучени во Прилог I); 
(ѓ) Проектите за изградба на системи за пренос на 
вода што не се вклучени во Прилог I, канализацио-
ни системи и системи за заштита од поплави; 
(е) Проектите за изградба на браните и другите хи-
дротехнички објекти за  задржување на водата (про-
екти што не се вклучени во Прилог I); 
(ж) Проектите за изградба на трамвајските линии, 
површински и подземните железнички линии, сус-
пендираните линии од конкретен тип, коишто се ко-
ристат исклучиво или главно за патнички сообраќај; 
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(з) Проектите за изградба на нафтоводните и гасо-
водните инсталации (проекти што не се вклучени во 
Прилог I); 
(ѕ) Проектите за инсталирањето на водоводите на 
големи растојанија; 
(и) Крајбрежните и земјени зафати за заштита од ерози-
ја и заради регулација на површински водни тела;  
(ј) Проектите за црпење на подземните води и по-
вторно полнење на подземни водни  тела што не се 
вклучени во Прилог I; 
(к) Проектите за изградба на системите за пренос на 
водните ресурси меѓу речните сливови што не се 
вклучени во Прилог I. 
11. Други проекти 
(а) Трајни тркачки патеки и патеките за тестирање 
на моторни возила; 
(б) Инсталациите за преработка, третман и отстра-
нување на отпадот (проекти што не се вклучени во 
Прилог I); 
(в) Пречистителните станици за отпадните води 
(проекти што не се вклучени во Прилог I); 
(в) Станици за третман на мил добиен со третман на 
отпадни води; 
(д) Складирањето на челичните отпадоци, вклучи-
телно и старите возила; 
(ѓ) Испитните платформи за мотори, турбини или 
реактори; 
(е) Инсталациите за производство на вештачки ми-
нерални влакна; 
(ж) Инсталациите за преработка или за отстранува-
ње на експлозивните материи; 
(з) Складишта за отпадни материјали; 
(ѕ) Проекти за организирани спортски, рекреативни, 
културни, и друг вид настани од голем размер во 
природата. 
12. Туризам и рекреација 
(а) Скијачките патеки, ски-лифтови и жичарници и 
градбите поврзани со нив; 
(б) Марините; 
(в) Викенд-населбите и хотелските комплекси надвор 
од градските подрачја и градбите поврзани со нив; 
(г) Трајните локации за кампови и за станбени при-
колки; 
(д) Тематските паркови (забавни и спортско- рекре-
ативни паркови). 
13. Интродукција и реинтродукција на нови видови 
флора и фауна и габи во природата. 
14. Гробишта, крематориуми 
15 Проекти за постапување со животински трупови 
и со животински отпад  
16. Секоја измена или проширување на проектите 
наведени во Прилог I  или во Прилог II, постојните, 
одобрени, реализирани проекти или проекти во про-
цес на реализација, којашто би можела да има зна-
чителни негативни ефекти врз животната средина; 
17. Проекти од Прилог I, наменети исклучиво или глав-
но за развој и за испитување на нови методи или произ-
води, коишто не се користат повеќе од две години.             

___________ 
1000. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 9 и член 528, 

став 3 од Законот за трговските друштва (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 28/04), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА 
НА АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА� ВО  ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,  СКОПЈЕ  

СО ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ 
 

1. Се потврдува Планот за поделба на АД �Електро-
стопанство на Македонија� во државна сопственост, 
Скопје со издвојување со основање УО бр. 02-

3856/15/1 од 04.07.2005 година, донесен од Управниот 
одбор на АД �Електростопанство на Македонија� во 
државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 
04.07.2005 година. 

2. Составен дел на Планот за поделба се: 
- Статут на Акционерско друштво за производство 

на електрична енергија Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје 

- Листа на акционер 
- Список на вработени во АД ЕСМ на Македонија 

кои го продолжуваат работниот однос во новооснова-
ното друштво. 

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

 
 Бр. 19-3244/2                     Претседател на Владата 

29 август 2005 година            на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1001. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 9 и член 528, 

став 3 од Законот за трговските друштва (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 28/04), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА НА 
АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА� 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ СО 

ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ 
 

1. Се потврдува Планот за изменување и дополнување 
на Планот за поделба на АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� во државна сопственост, Скопје со издвојување 
со основање УО бр. 02-4180/17/1.1 од 22.07.2005 година, 
донесен од Управниот одбор на АД �Електростопанство 
на Македонија� во државна сопственост, Скопје, на сед-
ницата одржана на 22.07.2005 година. 

2. Составен дел на Планот за поделба се: 
- Статутот на Акционерското друштво за произ-

водство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во др-
жавна сопственост, Неготино 

- Листа на акционер 
- Список на вработени во АД ЕСМ кои го продол-

жуваат работниот однос во новооснованото друштво. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 19-3244/3                      Претседател на Владата  
29 август 2005 година            на Република Македонија,  
            Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1002. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 1 од Законот 

за трговските друштва (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕ-
ДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 
 
1. Се усвојува Статутарната одлука за изменување 

и дополнување на Статутот на Електростопанство на 
Македонија, Акционерско друштво за производство, 
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дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во 
државна сопственост, Скопје, бр. 19-3244/4 од 
29.08.2005 година. 

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

 
       Бр. 19-3244/5                      Претседател на Владата  
29 август 2005 година            на Република Македонија,  
            Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1003. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 1 од Законот 

за трговските друштва (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕ-
ДОНИЈА, ВО  ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,  СКОПЈЕ 

 
1. Се усвојува Статутот на Акционерското друштво 

за производство на електрична енергија, Електрани на 
Македонија, во државна сопственост, Скопје бр. 19-
3244/6 од 29.08.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 19-3244/7                 Претседател на Владата 

29 август 2005 година            на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1004. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 1 од Законот 

за трговските друштва (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-
НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ТЕЦ НЕГОТИ-
НО, ВО  ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО 

 
1. Се усвојува Статутот на Акционерското друштво 

за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготи-
но, во државна сопственост, Неготино бр. 19-3244/8 од 
29.08.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 19-3244/9           Претседател на Владата 

29 август 2005 година            на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1005. 
Владата на Република Македонија, во врска со член 418 

став 3 од Законот за трговските друштва (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 28/04), на 29.08.2005 година, 
изготви 

С Т А Т У Т 
НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА  
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА 
И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, 

предметот на работење, износот на основната главни-
на, номиналната вредност на акциите, бројот на акции-

те, правата, обврските, ограничувањата и погодности-
те, предностите што за себе ги задржува основачот, по-
стапката 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 Електростопанство на 
Македонија, Акционерското друштво за дистрибуција 
и снабдување со електрична енергија, во државна сопс-
твеност, Скопје (во натамошниот текст:Друштвото).  

 
Член 2 

Друштвото настана со Одлука за поделба на Акцио-
нерското друштво за производство, пренесување и ди-
стрибуција 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 прео-
бразба на Електростопанство на Македонија. (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр.19/04). 
Друштвото е еден од правните следбеници на АД 

�Електростопанство на Македонија� во државна сопс-
твеност, 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: Електростопанство на Македонија, Акцио-
нерско друштво за дистрибуција и снабдување со  еле-
ктрична енергија, во државна сопственост, Скопје.  
Во правниот промет Друштвото употребува и скра-

тена ознака на фирмата која гласи: АД �Електросто-
панство на Македонија�, во државна сопственост, 
Скопје. 
Друштвото има скратено име АД ЕСМ. 
  

Член 4 
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица: �11 

Октомври� бр. 9. 
Член 5 

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

утврдат со акт на Управниот одбор. 
 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 6 
Предмет на работење на Друштвото се следните 

дејности: 
40 Снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и топла вода  
40.1 Производство и дистрибуција  на електрич-

на енергија 
45.2 
            

Изградба на цели објекти или нивни дело-
ви: нискоградба 

45.3      Инсталатерски работи 
50.2 Одржување и поправка на моторни возила 
60.2 Друг копнен сообраќај 
63.1 Претовар на товар и складирање 
64.2 Телекомуникации 

Мобилни телекомуникациски услуги 
28.1 Производство на метални конструкциски 

производи 
55.1 Хотели  
72.3 Обработка на податоци 
74.2 Архитектонски и инженерски активности и 

соодветни технички услуги 
74.6 Активности на истрага и обезбедување 

Технички прием на електроенергетски об-
јекти 
Управување со електродистрибутивен си-
стем 
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Претежни дејности на Друштвото се: 
40 Снабдување со ел.енергија, гас, пареа и 

топла вода 
40.1 Производство и дистрибуција на ел.енерги-

ја 
- Управување со системот за дистрибуција на  еле-

ктрична енергија, 
- Снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи на мало. 
 Претежната дејност на Друштвото  дистрибуција 

на електрична енергија, управување со системот за ди-
стрибуција на електрична енергија и снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало 
се дејности  од јавен интерес. 

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

И ПОГОДНОСТИ  
Член 7 

Основниот капитал на Друштвото изнесува 
6.533.815,000,00 денари  шест милијарди петстотриесет 
и три милиони осумстотини и петнаесет илјади дена-
ри), или (106.598.823,69 ЕУР според средниот курс на 
Народна банка на Република Македонија објавен еден 
ден пред усвојување на Статутот), поделени на 
6.533.815 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 со 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. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ  

НА ВРАБОТЕНИТЕ 
  

Член 8 
Се основа Фонд од кој вработените можат да стекнат 

акции на Друштвото, бесплатно или по повластена цена. 
Фондот нема својство на правно лице. 
 

Член 9 
Собранието на Друштвото донесува Програма, спо-

ред која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за 
издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука 
за критериумите за нивната распределба. 
Акциите кои што вработените ги стекнуваат од 

Фондот, изнесуваат до една десетина од основната 
главнина и се стекнуваат од акциите на основачот. 
Со Акт на Собранието на Друштвото се уредува ор-

ганизацијата и управувањето на Фондот, како и кори-
стењето и начинот на распределбата на средствата на-
менети за акции на вработените. 

 
VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ  

Член 10 
Основачот не задржува посебни погодности за себе. 
 

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕ 

 
Член 11 

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

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

 
Член 12 

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

 
1. СОБРАНИЕ 

 
Член 13 

Собранието одлучува само за прашања изрично 
определени со Закон и овој статут, а особено  за:   

1. Измена на  Статутот на Друштвото; 
2. Одобрување на Годишната сметка, на финанси-

ските извештаи и на Годишниот извештај за работата 
на Друштвото во претходната деловна година   и одлу-
чувањето за распределба на добивката; 

3. Избор и отповикување на членовите на Надзор-
ниот 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. Издавање  акции и други хартии од вредност; 
8. Издавање акции наменети за Фондот; 
9. Донесување Програма за стекнување на акции на 

вработените; 
10. Донесување Одлука за критериуми за распре-

делба на акции на вработените; 
11. Назначување овластен ревизор за ревизија на 

годишната сметка и на финансиските извештаи на 
Друштвото; 

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

13. Престанување на Друштвото; 
14. Одлучување за покривање на загубата. 
  

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ 
 

Член 14 
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. 
 

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

 
Член 15 

Управувањето на Друштвото е организирано спо-
ред двостепен систем. (Управен Одбор и Надзорен од-
бор). 
Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-

ниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање. 
 

1.УПРАВЕН ОДБОР 
 

Член 16 
Со Друштвото управува Управен Одбор кој се со-

стои од 7 членови. 
Членовите на Управниот Одбор ги избира Надзор-

ниот Одбор.   
      

Член 17 
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.  
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Член 18 
Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-

сува четири години. 
 

Член 19 
Претседателот на Управниот одбор ги свикува со-

станоците 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 20 
Управниот одбор има најшироки овластувања во 

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

 
Член 21 

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 секојд-
невното водење на работењето на Друштвото;  

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

6. донесува одлуки за  инвестиции; 
7. донесува одлуки за одобрување на договори за 

инвестициони вложувања; 
8. донесува одлуки за давање односно земање на 

кредити во врска со остварување на Планот; 
9. одобрува склучување на договори од поголемо 

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

твото и систематизација на работните места; 
11. дава податоци за изработка на Електроенергет-

ски биланс; 
12. одлучува за употреба на посебната резерва; 
13. донесува Програма за економски, технолошки, 

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

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

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

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

17. одлучува за преземање на електроенергетски 
објекти; 

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 отуѓување на основ-

ни 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 ра-
бота  потешки од нормалните; 

27. одлучува за барањата  од надлежни органи и ин-
ституции; 

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 финанси-

ски  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 Друштво-
то; 

4. воспоставување долгорочна соработка со други 
друштва од суштествено значење  за Душтвото или неј-
зино 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 22 
Членовите на Управниот одбор учествуваат и рабо-

тат на состаноци. 
Управниот одбор  може да одлучува и без одржува-

ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

Член 23 
Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од  

половина од вкупниот број на членови. 
 

Член 24 
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 25 

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. 

Член 26 
Претседателот на Управниот одбор го застапува 

друштвото во односите со трети лица и носи назив ге-
нерален директор. 
Во отсуство на генералниот директор, заменикот на 

генералниот директор го застапува Друштвото. 
Еден од членовите на Управниот одбор го застапу-

ва Друштвото за сите правни работи,  пред судовите и 
другите државни органи, и носи назив директор за 
правни и општи работи. 

 
Член 27 

Генералниот директор ги има следните надлежно-
сти: 
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1. го претставува и застапува Друштвото без огра-
ничување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет; 

2. го обезбедува  спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на Собранието и на  Управниот одбор на 
Друштвото; 

3. ја утврдува  материјалната одговорност на 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, техноло-
шките, структуралните и други промени,  кои предиз-
викале потреба од намалување на  бројот на вработени-
те; 

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

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

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

зорство до 5.000 ЕУР во денарска противвредност; 
15. за работите од својата надлежност издава акти, 

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

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

 
Член 28 

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

врши правните работи и е одговорен за правните рабо-
ти на Друштвото и носи назив директор за правни и оп-
шти работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-

ганизира и е одговорен за дистрибуцијата и снабдува-
њето со електрична енергија и носи назив директор за 
дистрибуција и снабдување со електрична енергија. 
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши финансиските работите и е одговорен за финан-
сиското работење на Друштвото, а носи назив дире-
ктор за финансиски работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши комерцијалните работите и е одговорен за комер-
цијалното работење на Друштвото и носи назив дире-
ктор за комерцијални работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-

ганизира и е одговорен за развојот и инвестициите во 
Друштвото и носи назив директор за развој и инвести-
ции. 

 
2.НАДЗОРЕН ОДБОР 

 
 

Член 29 
Надзорниот одбор  се состои од 7 членови, од кои 

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

нието на Друштвото. 
Двајца членови на Надзорниот одбор се избираат на 

предлог на Самостојниот синдикат на Друштвото. 
При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 

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

Член 30 
Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 

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

Член 31 
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-

сува четири години. 
 

Член 32 
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува со-

станоците и претседава со нив, одговорен е за водење-
то 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 33 

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

Член 34 
Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-

ботат на состаноци. 
Надзорниот одбор  може да одлучува и без одржу-

вање на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

Член 35 
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 

од половина од вкупниот број на членови. 
 

Член 36 
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за доне-

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

 
Член 37 

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. 

 
X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 
Член 38 

Организациони делови на Друштвото се  Дирекција 
и Подружници. 

Член 39 
Подружниците на Друштвото се организираат со 

акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Над-
зорниот одбор. 

Член 40 
Со подружниците раководи директор кој го имену-

ва Управниот одбор. 
      

Член 41 
Директорот на Подружницата ги врши следните ра-

боти: 
1. Организира, координира и раководи со процесот 

на производството, дистрибуцијата и снабдувањето со 
електрична енергија; 

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 дире-
ктор и директорите на соодветните области; 

4. Се грижи за реализација на планските задачи; 
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5. Склучува договори и презема други правни дејс-
тва, во рамките на овластувањата дадени од Управниот 
одбор; 

6. Се грижи за одржување на работната и техноло-
шката дисциплина и презема мерки за нејзино оствару-
вање; 

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 на основни средства и от-
стапување на истите во друга Подружница на Друш-
твото; 

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

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

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

13. Се грижи за навремена наплата на побарувањата 
од потрошувачите на електрична енергија за соодвет-
ната дистрибутивна подружница и презема мерки за 
остварување на наплатата; 

14. Се грижи за организирање на работењето со па-
реа, топла вода и други реагенси во согласност со рабо-
тењето на Друштвото; 

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

   
Член 42 

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

 
XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 43 

Управниот одбор на Друштвото формира комисии 
од редот на своите членови и од други лица. 
Друштвото ги има следните Комисии: 
- Комисија за заштита на правата; 
- Комисија за контрола над примена на Колектив-

ниот договор; 
 и други Комисии формирани од Управниот одбор, 

Надзорниот одбор, генералниот директор  и директори-
те на Подружници на Друштвото, по укажана потреба 
во процесот на работењето.  
Комисијата за заштита на правата се состои од пет 

членови и ист број заменици од кои двајца  членови и 
двајца заменици именува Самостојниот синдикат на 
Друштвото. 
Комисијата за контрола над примена на Колектив-

ниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена 
именува Самостојниот синдикат на ЕСМ.  

 
Член 44 

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 45 

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

 
XII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА 

(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД) 
 

Член 46 
Друштвото има задолжителна општа резерва. 
Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент 

од 15% од добивката. 

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или 
други издатоци 

 
Член 47 

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 по-

себни сметки, одвоено од другите сметки на Друштво-
то. 
Начинот на создавање и вложување, организација-

та, 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. 

 
XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ 

 
Член 48 

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

Член 49 
Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-

сува предлози, мислења и забелешки во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата на работниците утвр-
дени 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. 

 
XIV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА 

ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 
 

Член 50 
Сите акти што ги донесува Управниот одбор се об-

јавуваат во Службеното гласило на Друштвото. 
 

XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 51 
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 утврдување на  постапката и начи-

нот за снабдување со електрична енергија  
- 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 користење на одморалишни капаци-

тети 
- Ценовник за технички и други услуги 
- И други акти согласно закон и колективен дого-

вор. 
Член 52 

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

Член 53 
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 54 

Во воена состојба Друштвото презема мерки за за-
штита на работниците и материјалните добра од воени 
дејствија. 

Член 55 
Заради заштита на тајните податоци и информации 

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

 
XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 56 

Средствата, правата и обврските на АД за произ-
водство, пренесување и дистрибуција на електрична 
енергија �Електростопанство на Македонија� во др-
жавна сопственост, Скопје, ги презема Друштвото, сог-
ласно Планот за поделба.  
Дел од работниците од Акционерското друштво за 

производство, пренесување и дистрибуција на еле-
ктрична енергија �Електростопанство на Македонија� 
во државна сопственост, Скопје ги презема  Друштво-
то,  од денот на уписот во Трговскиот регистар, соглас-
но списокот на работници кој е составен дел на Планот 
за поделба. 

Член 57 
До донесување на  актите на Друштвото ќе се при-

менуваат  актите на поранешното Друштво, доколку не 
се во спротивост со Закон и овој статут. 

 
Член 58 

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 
16.01.2001 година.  

Член 59 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
Бр. 19-3244/4/1                    Претседател на Владата  

29 август 2005 година            на Република Македонија, 
   Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1006. 
Врз основа на член 22 и 287 од Законот за трговски-

те друштва (Службен весник на Република Македонија 
бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.08.2005 година, донесе 

 
С Т А Т У Т 

НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ  

НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА  
СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, 
предметот на работење, износот на основната главни-
на, номиналната вредност на акциите, бројот на акции-
те од секој род и класа, правата, обврските, ограничу-
вањата и погодностите, предностите што за себе ги за-
држува основачот, постапката за свикување и одржува-
ње на собранието, фирмата, седиштето и МБС на осно-

вачот, видот, составот и начинот на избор на органот 
на управување, формата и начинот на објавувањата и 
други одредби што се од значење за Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија, во 
државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: 
Друштвото).  

Член 2 
 Друштвото настана со Одлука на Владата бр.19-

2626/1 од 30.06.2005 година  на Република Македонија, 
за реструктуирање на Електростопанство на Македони-
ја Акционерско друштво за производство, дистрибуци-
ја и снабдување со електрична енергија, во државна 
сопственост, Скопје со издвојување со основање на но-
во друштво за производство на електрична енергија. 
Друштвото е дел од Електростопанство на Македо-

нија Акционерско Друштво за производство, дистрибу-
ција и снабдување со електрична енергија, во државна 
сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар 
во Основниот суд Скопје 1 под Трег.бр.5658/2004. 

 
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

Друштвото работи и учествува во правниот промет 
под фирма: Акционерско друштво за производство на 
електрична енергија, Електрани на Македонија, во др-
жавна сопственост, Скопје.  
Во правниот промет Друштвото употребува и скра-

тена ознака на фирмата која гласи: АД Електрани на 
Македонија, во државна сопственост, Скопје. 
Друштвото има скратено име АД ЕЛЕМ - Скопје.  
 

Член 4 
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. �11 

Октомври� бр. 9. 
Член 5 

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

утврдат со акт на Управниот одбор.    
 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 6 
Предмет на работење на Друштвото се следните 

дејности: 
- производство на електрична енергија  

10 Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење 
на тресет 

10.1 Вадење и брикетирање на камен јаглен 
10.2 Вадење и брикетирање на темен  јаглен и 

лигнит 
40 Снабдување со ел.енергија, гас, пареа и 

топла вода 
40.1 Производство и дистрибуција на електрич-

на енергија 
40.2 Производство на гас и дистрибуција на га-

совити горива преку главните цевки 
40.3 Снабдување со пареа и топла вода 
41 
 
41.0 
 
60 
60.2 

Собирање,пречистување и дистрибуција на 
вода  
Собирање,пречистување и дистрибуција на 
вода 
Копнен сообраќај,цевоводен транспорт 
Друг копнен сообраќај 

60.3 
63 

Цевоводен транспорт 
Придружни и помошни активности во соо-
браќајот: активности на патничките аген-
ции 

63.1 
63.2 

Претовар на товар и складирање 
Други придружни активности во сообраќа-
јот 

63.4 
 
64 

Активности на други посредници во соо-
браќајот 
Поштенски активности и телекомуникации 
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64.2 Телекомуникации 
Мобилни телекомуникациски услуги 

  
55 
55.1 
55.2 
 
55.3 
05 
 

Хотели и ресторани 
Хотели и мотели со ресторан 
Кампови и друг вид сместување за покус 
престој 
Угостителски објекти за исхрана 
Улов на риба, дејност на мрестилиштата и 
рибарските фарми, услужни активности во 
рибарството 

05.0 
 
 
14 

Улов на риба, дејност на мрестилиштата и 
рибарските фарми, услужни активности во 
рибарството 
Вадење на други руди и камен 

14.5 
 
28 

Вадење на други руди и камен , неспомна-
ти на друго место 
Производство на метални производи во ме-
талопреработувачката фаза, освен машини 
и уреди  

28.1 
 
72 

Производство на метални конструкциски 
производи 
Компјутерски и сродни активности 

72.3 
74 

Обработка на податоци 
Други деловни активности 
74.60 

74.6 Активности на истрага и обезбедување 
Надворешно трговски промет: 
- Купопродажба на електрична енергија 
- Увоз � извоз на резервни делови 

Претежни дејности на Друштвото се: 
 -       Производство на електрична енергија  

40.1 Производство и дистрибуција  на електрич-
на енергија 

Претежната дејност на Друштвото за производство 
на електрична енергија, е дејност од јавен интерес.  

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

ПОГОДНОСТИ 
 

Член 7 
Основната главнина на Друштвото изнесува 

31.738.878.000,00 денари (или 517.818.006,80 ЕУР спо-
ред средниот курс на Народна банка на Р. Македонија 
објавен еден ден пред усвојување на Статутот).   
Основната главнина на Друштвото е поделена на 

31.738.878 обични акции што гласат на име, со номи-
нална вредност од  1000,00 денари  по акција.  

 
V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ  

НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 

Член 8 
 
Се основа Фонд од кој вработените можат да стек-

нат акции на Друштвото,  бесплатно или по повластена 
цена. 
Фондот нема својство на правно лице. 

 
Член 9 

 
Собранието на Друштвото донесува Програма, спо-

ред која вработените ќе стекнуваат акции,  Одлука за 
издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука 
за критериумите за нивната распределба. 
Акциите кои што вработените ги стекнуваат од 

Фондот, изнесуваат до една десетина од основната 
главнина и се стекнуваат од акциите на основачот. 
Со Акт на Собранието на Друштвото се уредува ор-

ганизацијата и управувањето на Фондот, како и кори-
стењето и начинот на распределбата на средствата на-
менети за акции на вработените. 

VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ  
Член 10 

Основачот не задржува посебни погодности за себе. 
 

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕ  

Член 11 
Правата и обврските на Собранието на Друштвото 

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

чин утврден во Деловникот за работа. 
 

Член 12 
Собранието на Друштвото се свикува во случаите 

определени со закон,  како и кога тоа го бара интересот 
на Друштвото и на акционерот.      

 
1. Собрание   
Член 13 

Собранието одлучува само за прашања изрично 
определени со закон, и овој статут, а особено  за:   

- Измена на  Статутот на Друштвото; 
- Одобрување на Годишната сметка, на Финанси-

ските извештаи и на годишниот извештај за работата 
на Друштвото во претходната деловна година   и одлу-
чувањето за распределба на добивката; 

- Избор и отповикување на членовите на Надзорни-
от одбор; 

- Промената на правата врзани за одделни видови и 
родови акции;  

- Одобрувањето на работата и на водењето на рабо-
тењето со Друштвото на членовите на Надзорниот од-
бор;  

- Зголемувањето и намалувањето на основната 
главнина на Друштвото; 

- Издавање  акции и други хартии од вредност; 
- Издавање акции наменети за Фондот; 
- Донесување Програма за стекнување на акции на 

вработените; 
- Донесување Одлука за критериуми за распределба 

на акции на вработените; 
- Издавање  акции и други хартии од вредност; 
- Издавање акции наменети за Фондот од кои што 

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

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

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

- Престанување на Друштвото; 
- Одлучува за покривање на загубата. 
 

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ  
Член 14 

Фирма на Основачот е Влада на Република Македо-
нија. 
Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. �Илин-

денска� бб Матичен број на основачот е 4064674. 
 

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

Член 15 
Управувањето на Друштвото е организирано спо-

ред двостепен систем. (Управен Одбор и Надзорен Од-
бор). 

1. Управен Одбор   
Член 16 

Со Друштвото управува Управен Одбор  кој се со-
стои од 7 членови. 
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Членовите на Управниот одбор ги избира Надзор-
ниот Одбор.  

Член 17 
Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-

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

ниот одбор се врши со јавно гласање. 
 

Член 18 
Со Одлуката за избор на членови на Управниот од-

бор, еден од членовите на Управниот одбор се именува 
за претседател на Управниот одбор и се определува кој 
член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која об-
ласт од работењето на Друштвото. 

  
Член 19 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува со-
станоците и претседава со нив и е одговорен за водење 
на записникот и за организацијата на други форми пре-
ку кои Управниот одбор работи и одлучува. 
Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да 

е причини не е во можност да ја врши функцијата пре-
тседател или ако е отсутен, со состаноците на Управ-
ниот одбор претседава член на Управниот одбор име-
нуван од Надзорниот Одбор. 

 
Член 20 

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

- ја усвојуваат Програмата за работа и  развој на 
Друштвото; 

- ја утврдуваат деловната политика; 
- донесува План за производство на електрична 

енергија; 
- донесува  Годишна сметка, Финансиски извештаи 

и извештај за работа; 
- назначуваат раководни лица кои го водат секојд-

невното работење на Друштвото; 
- поднесуваат иницијатива за изменување и допол-

нување на Статутот; 
- донесува План за годишна инвестициона програ-

ма; 
- донесува План за јавни набавки;  
- донесуваат одлуки за  инвестиции; 
- одлучуваат за внатрешната организација на Друш-

твото и систематизација на работните места; 
- дава податоци за  изготвување на Електроенергет-

ски биланс; 
- одлучуваат за употреба на посебната резерва; 
- донесуваат Програма за економските, техноло-

шките, структуралните и други промени, кои предизви-
куваат потреба од намалување на  бројот на вработени-
те; 

- одлучуваат за прашања од областа на одбраната и 
донесува електроенергетски биланс во услови на војна; 

- одлучуваат за задолжувања на Друштвото со кре-
дити; 

- одлучуваат по приговорите за заштита на правата 
на работниците, во случаи утврдени со закон; 

- одлучуваат за преземање на  мерки за заштита и 
унапредување на животната средина; 

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

- одлучуваат за вршење  попис на средствата, поба-
рувањата и обврските; 

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

- одлучуваат за набавка на основни средства; 
- одлучуваат за расходување на основни средства и 

отстапување на основни средства; 
- одлучуваат за издавање на основните средства на 

Друштвото под закуп; 

- одлучуваат за доделување финансиска помош и 
спонзорства; 

- ги  утврдуваат работните места со услови на рабо-
та  потешки од нормалните; 

- одлучуваат за барањата  од надлежни органи и ин-
ституции; 

- ги определуваат овластените потписници на 
Друштвото; 

- одлучуваат за склучување  колективен договор; 
- донесуваат Деловник за работа;  
- вршат и други работи кои не се во надлежност на 

Собранието и Надзорниот Одбор на Друштвото. 
 

Член 21 
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 Друштво-
то; 

4. воспоставување на долгорочна соработка со дру-
ги 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 22 
Членовите на Управниот одбор  учествуваат и рабо-

тат на состаноци. 
Управниот одбор може да одлучува и без одржува-

ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

Член 23 
Управниот одбор  работи ако се присутни најмалку 

половина од вкупниот број на членови на Управниот 
одбор. 

Член 24 
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесе-

ни ако за нив гласале повеќе од половината од сите 
членови на Управниот одбор. 

 
Член 25 

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. 

 
Член 26 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 
друштвото во односите со трети лица и носи назив ге-
нерален директор. 
Еден од членовите на Управниот одбор го застапу-

ва Друштвото за сите правни работи,  пред судовите и 
другите државни органи, и носи назив директор за 
правни и општи работи. 

 
Член 27 

Генералниот директор ги има следните надлежно-
сти: 

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

2. го обезбедува  спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на Собранието и на  Управниот одбор на 
Друштвото; 
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3. предлага План за производство на електрична 
енергија до Управниот одбор;  

4. ја утврдува  материјалната одговорност на работ-
ниците; 

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

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

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

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

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

11. изготвува елаборат за економските, техноло-
шките, структуралните и други промени,  кои предиз-
викале потреба од намалување на  бројот на вработени-
те; 

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

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

шања од работењето на Друштвото; 
15. донесува одлуки за финансиска помош и спон-

зорство до 5.000 ЕУР во денарска противвредност; 
16. за работите од својата надлежност издава акти, 

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

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

Член 28 
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 рабо-
ти на Друштвото и носи назив директор за правни и оп-
шти работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-

ганизира и е одговорен за производството на електрич-
на енергија и носи назив директор за производство на 
електрична енергија. 
Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-

ганизира и е одговорен за развојот и инвестициите во 
Друштвото и носи назив директор за развој и инвести-
ции. 
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши финансиските  работи и е одговорен за финанси-
ското работење на Друштвото, и носи назив директор 
за финансиски  работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши комерцијалните работи и е одговорен за комер-
цијалното работење на Друштвото, и носи назив дире-
ктор за комерцијални  работи. 

 
2. Надзорен Oдбор 

 
Член 29 

Надзорниот одбор  се состои од 7 (седум) членови, 
од кои два члена се независни. 
Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собра-

нието на Друштвото. 
Два члена се избираат на предлог на Самостојниот 

Синдикат на АД ЕСМ.  
При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 

назначува кои  членови се избираат како независни 
членови на Надзорниот одбор. 

      
Член 30 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на 
Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот 
одбор.  

Член 31 
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-

сува четири години. 
 

Член 32 
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува со-

станоците и претседава со нив, одговорен е за водење-
то 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 33 

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

Член 34 
Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-

ботат на состаноци. 
Надзорниот одбор може да одлучува и без одржува-

ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

Член 35 
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 

од половина од вкупниот број на членови. 
 

Член 36 
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 37 

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. 

 
X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 
Член 38 

Организациони делови на Друштвото се  Дирекција 
и Подружници. 

  
Член 39 

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

Член 40 
Со подружниците раководи директор кој го имену-

ва Управниот одбор.   
Член 41 

Директорот на Подружницата ги врши следните ра-
боти: 

1. Организира, координира и раководи со процесот 
на производството, на електрична енергија; 

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 дире-
ктор и Директорите на соодветните области; 

4. Се грижи за реализација на планските задачи; 
5. Склучува договори и презема други правни дејс-

тва, во рамките на овластувањата дадени од Управниот 
одбор; 

6. Се грижи за одржување на работната и техноло-
шката дисциплина и презема мерки за нејзино оствару-
вање; 
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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 на основни средства и от-
стапување на истите во друга Подружница на Друш-
твото; 

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

11. Донесува решенија за поединечни права, обвр-
ски и одговорности на работниците, по овластување  
од Генералниот директор; 

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

13. Се грижи за навремена наплата на произведена-
та електрична енергија; 

14. Се грижи за организирање на работењето со па-
реа, топла вода и други реагенси во согласност со рабо-
тењето на Друштвото; 

15. Врши и други работи по овластување на Управ-
ниот одбор и Генералниот директор. 

   
Член 42 

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

 
XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 43 

Управниот одбор на Друштвото формира комисии 
од редот на своите членови и од други лица. 
Друштвото ги има следните Комисии: 
Комисија за заштита на правата; 
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 ЕСМ.  

 
Член 44 

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 45 

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

 
 

XII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА  
(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД) 

 
Член 46 

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

од 15% од добивката. 
 

1.  Посебни резерви заради покривање на загуби 
или други издатоци 

 
Член 47 

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 по-

себни сметки, одвоено од другите сметки на Друштво-
то. 
Начинот на создавање и вложување, организација-

та, 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. 

 
XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ 

 
Член 48 

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

Член 49 
Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-

сува предлози, мислења и забелешки во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата на работниците утвр-
дени 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. 

 
XIV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА  

ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 
 

Член 50 
Сите акти што ги донесува Управниот одбор се об-

јавуваат во Службеното гласило на Друштвото. 
 

XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 51 
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, 
- Правилник за заштита при работа, 
- Норматив за лични заштитни средства и опрема, 
- Правила за редот и дисциплината, 
- Ценовник за технички и други услуги, 
- И други акти согласно закон и колективен дого-

вор. 
Член 52 

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

 
XVI. ОДБРАНА 

 
Член 53 

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. 
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Член 54 
Во воена состојба Друштвото презема мерки за за-

штита на работниците и материјалните добра од воени 
дејствија. 

 
Член 55 

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

 
XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 56 

Дел од работниците од Акционерското друштво за 
производство, дистрибуција и снабдување со електрич-
на енергија �Електростопанство на Македонија� во др-
жавна сопственост, Скопје распоредени во Дирекција-
та на АД �Електростопанство на Македонија� во др-
жавна сопственост, Скопје и сите вработени во по-
дружницата за производство на електрична енергија со 
погоните: 

- ХЕЦ  �Маврово�- Гостивар, 
- ХЕЦ  �Шпилје�- Дебар, 
- ХЕЦ  �Глобочица�- Струга, 
- ХЕЦ  �Тиквеш�- Кавадарци 
- ХЕЦ �Треска�- Скопје, 
- РЕК  �Битола�- Новаци, 
- РЕК  �Осломеј�- Осломеј, 
- �Енергетика� - Скопје, 
ги презема  Друштвото, од денот на уписот во Тр-

говскиот регистар, согласно списокот на работници кој 
е составен дел на Планот за поделба. 

 
Член 57 

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 58 

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�.   

 
Бр. 19-3244/6                       Претседател на Владата  

29 август 2005 година            на Република Македонија, 
   Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1007. 
Врз основа на член 22 и 287 од Законот за трговски-

те друштва (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе  

 
С Т А Т У Т 

НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ТЕЦ НЕГОТИНО, 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, 

предметот на работење, износот на основната главни-
на, номиналната вредност на акциите, бројот на акции-
те од секој род и класа, правата, обврските, ограничу-
вањата и погодностите, предностите што за себе ги за-
држува основачот, постапката за свикување и одржува-
ње на собранието, фирмата, седиштето и МБС на осно-
вачот, видот, составот и начинот на избор на органот 
на управување, формата и начинот на објавувањата и 
други одредби што се од значење за Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија, во 
државна сопственост, Неготино (во натамошниот 
текст: Друштвото).  

Член 2 
 Друштвото настана со Одлука на Владата на Ре-

публика Македонија бр.19-2880/1 од 19.07.2005 годи-
на, за статусна промена на АД ЕСМ, Скопје со издвоју-
вање со основање на ново друштво за производство на 
електрична енергија  ТЕЦ Неготино, во државна сопс-
твеност, Неготино. 
Друштвото е дел од Електростопанство на Македо-

нија Акционерско Друштво за производство, дистрибу-
ција и снабдување со електрична енергија, во државна 
сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар 
во Основниот суд Скопје 1 под Трег.бр.5658/2004. 

 
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

Друштвото работи и учествува во правниот промет 
под фирма: Акционерско друштво за производство на 
електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопс-
твеност, Неготино.  
Друштвото има скратено име АД ТЕЦ Неготино � 

Неготино. 
Член 4 

Седиштето на Друштвото е во с.Дуброво - Неготи-
но. 

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

утврдат со акт на Управниот одбор.    
 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 6 
  Предмет на работење на Друштвото се следните 

дејности: 
- производство на електрична енергија  

40 
 
40.1 
 
40.2  

Снабдување со електрична енергија, гас, 
пареа и топла вода 
Производство и дистрибуција на електрич-
на енергија  
Производство на гас и дистрибуција на га-
совити горива преку главните цевки 

60 
60.2 

Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 
Друг копнен сообраќај 

63 Придружни и помошни активности во соо-
браќајот:активности на патнички агенции 

63.1 Претовар на товар и складирање 
72 
72.3 

Компјутерски и сродни активности 
Обработка на податоци 

74 
74.6 

Други деловни активности 
Активности на истрага и обезбедување 
Надворешно трговски промет: 
- Купопродажба на електрична енергија 
- Увоз � извоз на резервни делови 

Претежни дејности на Друштвото се: 
 - Производство на електрична енергија  

40.1 Производство и дистрибуција  на електрич-
на енергија  

Претежната дејност на Друштвото за производство 
на електрична енергија, е дејност од јавен интерес. 

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

И  ПОГОДНОСТИ  
Член 7 

Основната главнина на Друштвото изнесува 
572.495.000,00 денари (или 9.340.223,67 ЕУР според 
средниот курс на Народна банка на Република Македо-
нија објавен еден ден пред усвојување на Статутот). 
Основната главнина на Друштвото е поделена на 

572.495 обични акции што гласат на име, со номинална 
вредност од  1000,00 денари  по акција.  
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V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ  
НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 
Член 8 

Се основа Фонд од кој вработените можат да стек-
нат акции на Друштвото,  бесплатно или по повластена 
цена. 
Фондот нема својство на правно лице. 
 

Член 9 
Собранието на Друштвото донесува Програма, спо-

ред која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за 
издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука 
за критериумите за нивната распределба. 
Акциите кои што вработените ги стекнуваат од 

Фондот, изнесуваат до една десетина од основната 
главнина и се стекнуваат од акциите на основачот. 
Со акт на Собранието на Друштвото се уредува ор-

ганизацијата и управувањето на Фондот, како и кори-
стењето и начинот на распределбата на средствата на-
менети за акции на вработените. 

 
VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 10 

Основачот не задржува посебни погодности за себе. 
 

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕ 

 
Член 11 

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

чин утврден во Деловникот за работа. 
 

Член 12 
Собранието на Друштвото се свикува во случаите 

определени со закон,  како и кога тоа го бара интересот 
на Друштвото и на акционерот.      
 

1. Собрание 
  

Член 13 
Собранието одлучува само за прашања изрично 

определени со закон, и овој статут, а особено  за:   
- Измена на  Статутот на Друштвото; 
- Одобрување на Годишната сметка, на финанси-

ските извештаи и на Годишниот извештај за работата 
на Друштвото во претходната деловна година   и одлу-
чувањето за распределба на добивката; 

- Избор и отповикување на членовите на Надзорни-
от одбор; 

- Промената на правата врзани за одделни видови и 
родови акции;  

- Одобрувањето на работата и на водењето на рабо-
тењето со Друштвото на членовите на Надзорниот од-
бор;  

- Зголемувањето и намалувањето на основната 
главнина на Друштвото; 

- Издавање  акции и други хартии од вредност; 
- Издавање акции наменети за Фондот; 
- Донесување Програма за стекнување на акции на 

вработените; 
- Донесување Одлука за критериуми за распределба 

на акции на вработените; 
- Издавање  акции и други хартии од вредност; 
- Издавање акции наменети за Фондот од кои што 

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

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

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

- Престанување на Друштвото; 
- Одлучува за покривање на загубата. 
 

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ 
 

Член 14 
Фирма на Основачот е Влада на Република Македо-

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

денска бб Матичен број на основачот е 4064674. 
 

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

 
Член 15 

Управувањето на Друштвото е организирано спо-
ред двостепен систем. (Управен одбор и Надзорен од-
бор). 
 

1. Управен Одбор 
  

Член 16 
Со Друштвото управува Управен одбор  кој се со-

стои од 5 членови. 
Членовите на Управниот одбор ги избира Надзор-

ниот одбор.  
Член 17 

Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-
сува четири години. 
Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-

ниот одбор се врши со јавно гласање. 
 

Член 18 
Со Одлуката за избор на членови на Управниот од-

бор, еден од членовите на Управниот одбор се именува 
за претседател на Управниот одбор и се определува кој 
член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која об-
ласт од работењето на Друштвото. 

  
Член 19 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува со-
станоците и претседава со нив и е одговорен за водење 
на записникот и за организацијата на други форми пре-
ку кои Управниот одбор работи и одлучува. 
Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да 

е причини не е во можност да ја врши функцијата пре-
тседател или ако е отсутен, со состаноците на Управ-
ниот одбор претседава член на Управниот одбор име-
нуван од Надзорниот одбор. 

 
Член 20 

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

- ја усвојуваат Програмата за работа и  развој на 
Друштвото; 

- ја утврдуваат деловната политика; 
- донесува План за производство на електрична 

енергија; 
- донесува  Годишна сметка, финансиски извештаи 

и Извештај за работа; 
- назначуваат раководни лица кои го водат секојд-

невното работење на Друштвото; 
- поднесуваат иницијатива за изменување и допол-

нување на Статутот; 
- донесува План за годишна инвестициона програма;  
- донесува План за јавни набавки;  
- донесуваат одлуки за  инвестиции; 
- одлучуваат за внатрешната организација на Друш-

твото и систематизација на работните места; 
- дава податоци за  изготвување на Електроенергет-

ски биланс; 
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- одлучуваат за употреба на посебната резерва; 
- донесуваат Програма за економските, техноло-

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

- одлучуваат за прашања од областа на одбраната и 
донесува електроенергетски биланс во услови на војна; 

- одлучуваат за задолжувања на Друштвото со кре-
дити; 

- одлучуваат по приговорите за заштита на правата 
на работниците, во случаи утврдени со закон; 

- одлучуваат за преземање на  мерки за заштита и 
унапредување на животната средина; 

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

- одлучуваат за вршење  попис на средствата, поба-
рувањата и обврските; 

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

- одлучуваат за набавка на основни средства; 
- одлучуваат за расходување на основни средства и 

отстапување на основни средства; 
- одлучуваат за издавање на основните средства на 

Друштвото под закуп; 
- одлучуваат за доделување финансиска помош и 

спонзорства; 
- ги  утврдуваат  работните места со услови на ра-

бота  потешки од нормалните; 
- одлучуваат за барањата  од надлежни органи и ин-

ституции; 
- ги определуваат овластените потписници на 

Друштвото; 
- одлучуваат за склучување  колективен договор; 
- донесуваат Деловник за  работа;  
- вршат и други работи кои не се во надлежност на 

Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото. 
 

Член 21 
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 Друштво-
то; 

4. воспоставување на долгорочна соработка со дру-
ги 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 22 
Членовите на Управниот одбор  учествуваат и рабо-

тат на состаноци. 
Управниот одбор може да одлучува и без одржува-

ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

 
Член 23 

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

  
Член 24 

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

Член 25 
Правата и обврските на членовите на Управниот 

одбор се определуваат со Договор за уредување на 
односите меѓу Друштвото и членот на Управниот 
одбор. 
Договорот од став 1 од овој член го склучува Над-

зорниот одбор, а го потпишува претседателот на Над-
зорниот одбор. 

 
Член 26 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 
друштвото во односите со трети лица и носи назив ге-
нерален директор. 
Еден од членовите на Управниот одбор го застапу-

ва Друштвото за сите правни работи,  пред судовите и 
другите државни органи, и носи назив директор за 
правни и општи работи. 

 
Член 27 

Генералниот директор ги има следните надлежно-
сти: 

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

2. го обезбедува  спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на Собранието и на  Управниот одбор на 
Друштвото; 

3. предлага План за производство на електрична 
енергија до Управниот одбор;  

4. ја утврдува  материјалната одговорност на работ-
ниците; 

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

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

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

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

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

11. изготвува елаборат за економските, техноло-
шките, структуралните и други промени, кои предизви-
кале потреба од намалување на бројот на вработените; 

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

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

шања од работењето на Друштвото; 
15. донесува одлуки за финансиска помош и спон-

зорство до 5.000 ЕУР во денарска противвредност; 
16. за работите од својата надлежност издава акти, 

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

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

 
Член 28 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 
врши правните работи и е одговорен за правните рабо-
ти на Друштвото и носи назив директор за правни и оп-
шти работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-

ганизира и е одговорен за технички работи и носи на-
зив директор за технички работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши финансиските  работи и е одговорен за финанси-
ското работење на Друштвото, и носи назив директор 
за финансиски  работи. 
Еден од членовите на Управниот одбор го води 

производството и е одговорен за производството на 
електрична енергија на Друштвото и носи назив дире-
ктор за производство. 
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2. Надзорен одбор 
 

Член 29 
Надзорниот одбор  се состои од 5 (пет) членови, од 

кои еден член е независен . 
Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собра-

нието на Друштвото. 
Еден член се избира на предлог на Самостојниот 

синдикат на АД ЕСМ.  
При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 

назначува кој  член се избира како независен член на 
Надзорниот одбор. 

      
Член 30 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на 
Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот 
одбор.  

Член 31 
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-

сува четири години. 
 

Член 32 
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува со-

станоците и претседава со нив, одговорен е за водење-
то 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 33 

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

Член 34 
Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-

ботат на состаноци. 
Надзорниот одбор  може да одлучува и без одржу-

вање на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

Член 35 
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 

од половина од вкупниот број на членови. 
 

Член 36 
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за доне-

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

  
Член 37 

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. 

 
X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 
Член 38 

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

 
XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 39 

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

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

ниот договор; 
 и други комисии формирани од Управниот одбор, 

Надзорниот одбор, генералниот директор  на Друштво-
то, по укажана потреба во процесот на работењето.  
Комисијата за заштита на правата се состои од пет 

членови и ист број заменици од кои двајца  членови и 
двајца заменици именува Самостојниот синдикат на 
Друштвото. 
Комисијата за контрола над примена на Колектив-

ниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена 
именува Самостојниот синдикат на ЕСМ.  

 
Член 40 

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 41 

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

 
XII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА (ОПШТ 

РЕЗЕРВЕН ФОНД) 
 

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

од 15% од добивката. 
 

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или 
други издатоци 

 
Член 43 

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 по-

себни сметки, одвоено од другите сметки на Друштво-
то. 
Начинот на создавање и вложување, организација-

та, 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. 

 
 

XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ 
 

Член 44 
Друштвото во согласност со закон и колективен до-

говор, обезбедува услови за работа и делување на Син-
дикатот. 

 
Член 45 

Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-
сува предлози, мислења и забелешки во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата на работниците утвр-
дени 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. 
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XIV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА  
ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 

 
Член 46 

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се об-
јавуваат во службеното гласило на Друштвото. 

 
XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 47 

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а  не 
се уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на 
Друштвото согласно со законот и овој статут. 
Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и 

истите не можат да бидат во спротивност со овој статут. 
Актите на Друштвото се: 
- Колективен Договор, 
- Правилник за внатрешна организација  
- Правилник за заштита од пожар 
- Правилник за деловна тајна  
- Правилник за печат, штембил и знак  
- Правилник за заштита при работа 
- Норматив за лични заштитни средства и опрема  
- Правила за редот и дисциплината 
- Ценовник за технички и други услуги  
- И други акти согласно закон и колективен дого-

вор. 
Член 48 

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

 
XVI. ОДБРАНА 

 
Член 49 

Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење 
на дејноста, заради што во согласност со Законот за од-
брана и другите подзаконски прописи, спроведува соод-
ветни подготовки и изработува документи за работа во 
воена состојба. 

Член 50 
Во воена состојба Друштвото презема мерки за за-

штита на работниците и материјалните добра од воени 
дејствија. 

Член 51 
Заради заштита на тајните податоци и информации 

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

 
XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 52 

Дел од работниците од Акционерското друштво за 
производство, дистрибуција и снабдување со електрич-
на енергија �Електростопанство на Македонија� во др-
жавна сопственост, Скопје распоредени во Подружни-
ца за производство на електрична енергија, во погонот 
ТЕЦ �Неготино�- Неготино ги презема  Друштвото, од 
денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно спи-
сокот на работници кој е составен дел на Планот за по-
делба. 

Член 53 
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 54 

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�.   

 
Бр. 19-3244/8                       Претседател на Владата  

29 август 2005 година            на Република Македонија, 
   Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1008. 
Врз основа на член 22 став 10 од Законот за сметко-

водството за буџетите и буџетските корисници (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 61/02 и 98/02), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБЛИКОТ 
И СОДРЖИНАТА НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА  
И БИЛАНСОТ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 
БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за обликот и содржината на билан-

сот на состојбата и билансот на приходите и расходите 
за буџетите и буџетските корисници (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 79/2003), образецот  
�Приходи и расходи во текот на годината-Биланс на 
приходите и расходите� за буџет-фонд и образецот  
�Приходи и расходи во текот на годината-Биланс на 
приходите и расходите� за корисници на Буџетот и 
фондовите се менуваат и се составен дел на овој пра-
вилник.  

  
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, а ќе се применува од 1 јануари 2005 
година. 

 
Бр. 12-23722/1                    Министер за финансии, 

23 август 2005 година         м-р Никола Поповски, с.р. 
     Скопје 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

1009. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена установениот катастар на недвиж-

ностите за катастарската општина Бели - Општина Кочани. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Бели, установен 
според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  

 Бр. 09-5893/1                                  Директор, 
31 август 2005 година              Бисера Јакимовска, с.р. 

     Скопје  
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  

ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 
1010. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 
и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 05.09.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
Член 1 

Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-
фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 30,802 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 30,540 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 30,964 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 31,213 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 31,629 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 17,153 
- М - 2                    до 17,129 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 69,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 66,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 66,50 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 55,50 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 45,50 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 20,831 
- М - 2                    до 20,802 
 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката �г� и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат: 

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА  

ЦЕНИ) 
ден/лит

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 69,00 68,50 68,00 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 65,50 65,00 64,50 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 66,00 65,50 65,00 
Д-ДИЗЕЛ 55,00 54,50 54,00 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 45,00 44,50 44,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно оваа 
одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на 
мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во 
земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 
Во малопродажните цени формирани согласно овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    24,396 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            21,692 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          21,692 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,121 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,230 
 
г) Мазут                                                         ден/кг. 
- М - 1 (М)                    0,100 
- М - 2                      0,100 

 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 

2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат:  

 
 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ)
ден/лит

МБ-96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М-1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М-2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�, а ќе се применува од 00,01 часот на 06.09.2005 
година. 

 
         Бр. 02-900/1                               Претседател, 
5 септември 2005 година             Славе Ивановски, с.р.    
             Скопје 
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52

("С
тал

  Б
31
    
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
. 
Врз основа на член 59 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 
лужбен весник на РМ" бр. 29/2002, 85/2003 и 40/2004), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капи-
но финансирано пензиско осигурување на ден  31.08.2005 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФОРМАТА НА  

ДОГОВОРОТ ЗА ЧЛЕНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се усвојува формата на договорот за членство која е составен дел на оваа одлука. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија". 
 
р. 02-256/3                              Претседател 
 август 2005                                                  на Управен одбор,  
  Скопје                            Александар Генчов, с.р. 
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53. 
Врз основа на член 47 став (1) точка ј) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигуру-

вање ("Службен весник на РМ" бр. 29/2002, 85/2003 и 40/2004), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување на ден 31.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФОРМАТА НА ПИСМЕНИОТ ПОДНЕСОК ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА 
ДОГОВОРОТ ЗА ЧЛЕНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се усвојува формата на писмениот поднесок за раскинување на договорот за членство, на обра-
зец кој е составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во �Служен весник на Република Македо-

нија�. 
 
 Бр. 02-256/4                                        Претседател 

31 август 2005 година                                  на Управен одбор,  
      Скопје                           Александар Генчов, с.р. 
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Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002, 46/2002 и 
37/05), Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец август 2005 година не може да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 6.386 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 7.113 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 8.468 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 5.286 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 9.128 
14 Вадење на други руди и камен   9.599 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 9.499 
16 Производство на тутунски производи 7.882 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.094 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.377 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 1.108 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 5.589 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.818 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 9.244 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 13.148 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 13.573 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 3.518 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

  
11.547 

27 Производство на основни метали 9.415 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.387 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 7.534 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 9.745 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 7.404 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 4.597 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 11.449 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 5.189 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 8.129 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 4.690 

37 Рециклажа 5.892 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 11.112 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 8.065 
45 Градежништво 6.608 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 10.319 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 10.763 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употре-
ба и за домаќинствата 6.049 

55 Хотели и ресторани 7.087 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6.894 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај  18.042 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 10.433 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 13.198 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 16.480 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 19.015 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување  26.670 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.330 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   6.284 

72 Компјутерски и сродни активности 9.528 
73 Истражување и развој 9.138 
74 Други деловни активности 8.310 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 10.195 
80 Образование 7.569 
85 Здравство и социјална работа 7.829 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.710 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.472 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.482 
93 Други услужни дејности 8.633 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
                                              Министер, 
                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
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Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


