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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1104.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 13 од Правилникот
за лиценци („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.1212/19 од 19 март 2019 година на Друштвото за трговија
и услуги ГРАНД ЕНЕРЏИ ДИСТРИБУШАН ДОО
Струмица, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на ден 8 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и услуги ГРАНД
ЕНЕРЏИ ДИСТРИБУШАН ДОО Струмица му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со
електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1,
којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-12/19
8 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ГРАНД ЕНЕРЏИ
ДИСТРИБУШАН ДОО Струмица, со седиште на ул.
„Ленинова“ бр. 14/1-35, Струмица, Република Северна
Македонија
та

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцаТрговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 8 април 2019
година
4. Период на важење на лиценцата: 10 години
5. Датум на важење на лиценцата: 8 април 2029
година
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-353-2019
7. Единствен матичен број: 7332190
8. Единствен даночен број: 4027019529967

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија и во странство,
заради продажба на електрична енергија на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на
електрична енергија, како и продажба во странство.
10. Опис на условите и начинот на вршење на
дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на договори за купопродажба на електрична енергија, договори за прекугранични трансакции и други
договори во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија;
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, закупи доволен прекуграничен
електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична
енергија и Правилата за доделување на прекугранични
преносни капацитети;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаната електричната енергија по договорената цена, врз
основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, при
што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори
на енергија произведена од повластени производители
кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот
за користење на електродистрибутивниот систем;
- обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите;
- им ги достави на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија, информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична енергија, како и
од договорите за прекугранични трансакции преку
електропреносната мрежа во согласност со Правилата
за пазар на електрична енергија и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети;
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- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Правилата за доделување на прекуграничните
преносни капацитети, како и согласно правилниците и
другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за
енергетика.
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен да:
- води одвоено сметководство за секоја поединечна
енергетска дејност што ја врши или други дејности кои
ги извршува,
- изготви и објави финансиски и други извештаи, во
согласност со прописите и правилата за финансиско
известување и ревизија.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) набавка и продажба на електрична енергија,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
5) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија да доставува известувања за сите
околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
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16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на
носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
17. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата
Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
1105.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 13 од Правилникот
за лиценци („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.1214/19 од 21 март 2019 година на Друштвото за трговија
и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден
8 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС
ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1,
којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-14/19
8 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Македонија, бр.
53/1, Скопје, Република Северна Македонија
та

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцаТрговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 8 април 2019
година
4. Период на важење на лиценцата: 10 години
5. Датум на важење на лиценцата: 8 април 2029
година
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-355-2019
7. Единствен матичен број: 7339933
8. Единствен даночен број: 4080019580022
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија и во странство,
заради продажба на електрична енергија на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на
електрична енергија, како и продажба во странство.
10. Опис на условите и начинот на вршење на
дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на договори за купопродажба на електрична енергија, договори за прекугранични трансакции и други
договори во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија;

- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, закупи доволен прекуграничен
електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична
енергија и Правилата за доделување на прекугранични
преносни капацитети;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаната електричната енергија по договорената цена, врз
основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, при
што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори
на енергија произведена од повластени производители
кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот
за користење на електродистрибутивниот систем;
- обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите;
- им ги достави на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија, информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична енергија, како и
од договорите за прекугранични трансакции преку
електропреносната мрежа во согласност со Правилата
за пазар на електрична енергија и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Правилата за доделување на прекуграничните
преносни капацитети, како и согласно правилниците и
другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за
енергетика.
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен да:
- води одвоено сметководство за секоја поединечна
енергетска дејност што ја врши или други дејности кои
ги извршува,
- изготви и објави финансиски и други извештаи, во
согласност со прописите и правилата за финансиско
известување и ревизија.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
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Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) набавка и продажба на електрична енергија,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
5) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија да доставува известувања за сите
околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на
носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
17. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата
Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
1106.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 13 од Правилникот
за лиценци („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.1218/19 од 26 март 2019 година на Друштвото за трговија
со електрична енергија ЕНЕКОД ДОО експорт – импорт Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на ден 8 април 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија
ЕНЕКОД ДОО експорт – импорт Скопје му се издава
лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со
електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1,
којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-18/19
8 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕКОД ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул.
Јуриј Гагарин бр. 31б, Карпош, Скопје, Република Северна Македонија
та

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцаТрговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 8 април 2019
година
4. Период на важење на лиценцата: 10 години
5. Датум на важење на лиценцата: 8 април 2029
година
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-354-2019
7. Единствен матичен број: 7150784
8. Единствен даночен број: 4043016520956
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија и во странство,
заради продажба на електрична енергија на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на
електрична енергија, како и продажба во странство.
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10. Опис на условите и начинот на вршење на
дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на договори за купопродажба на електрична енергија, договори за прекугранични трансакции и други
договори во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија;
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, закупи доволен прекуграничен
електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична
енергија и Правилата за доделување на прекугранични
преносни капацитети;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаната електричната енергија по договорената цена, врз
основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, при
што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори
на енергија произведена од повластени производители
кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот
за користење на електродистрибутивниот систем;
- обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите;
- им ги достави на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија, информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична енергија, како и
од договорите за прекугранични трансакции преку
електропреносната мрежа во согласност со Правилата
за пазар на електрична енергија и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Правилата за доделување на прекуграничните
преносни капацитети, како и согласно правилниците и
другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за
енергетика.
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.
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13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен да:
- води одвоено сметководство за секоја поединечна
енергетска дејност што ја врши или други дејности кои
ги извршува,
- изготви и објави финансиски и други извештаи, во
согласност со прописите и правилата за финансиско
известување и ревизија.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) набавка и продажба на електрична енергија,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
5) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија да доставува известувања за сите
околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на
носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
17. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата
Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

23 април 2019

Бр. 82 - Стр. 7

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
1107.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 13 од Правилникот
за лиценци („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.1223/19 од 2 април 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛУНИКО ДООЕЛ Штип,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 16 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
АЛУНИКО ДООЕЛ Штип му се издава лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1,
којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-23/19
16 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги АЛУНИКО ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Јуриј Гагарин
бр. 31б, Карпош, Скопје, Република Северна Македонија
та

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцаТрговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 април
2019 година
4. Период на важење на лиценцата: 10 години
5. Датум на важење на лиценцата: 16 април 2029
година
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-357-2019
7. Единствен матичен број: 5042399

8. Единствен даночен број: 4029995108626
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија и во странство,
заради продажба на електрична енергија на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на
електрична енергија, како и продажба во странство.
10. Опис на условите и начинот на вршење на
дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на договори за купопродажба на електрична енергија, договори за прекугранични трансакции и други
договори во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија;
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, закупи доволен прекуграничен
електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична
енергија и Правилата за доделување на прекугранични
преносни капацитети;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаната електричната енергија по договорената цена, врз
основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, при
што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори
на енергија произведена од повластени производители
кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот
за користење на електродистрибутивниот систем;
- обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите;
- им ги достави на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија, информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична енергија, како и
од договорите за прекугранични трансакции преку
електропреносната мрежа во согласност со Правилата
за пазар на електрична енергија и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети;
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- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Правилата за доделување на прекуграничните
преносни капацитети, како и согласно правилниците и
другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за
енергетика.
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на
носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен да:
- води одвоено сметководство за секоја поединечна
енергетска дејност што ја врши или други дејности кои
ги извршува,
- изготви и објави финансиски и други извештаи, во
согласност со прописите и правилата за финансиско
известување и ревизија.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) набавка и продажба на електрична енергија,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
5) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија да доставува известувања за сите
околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

17. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата
Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1108.
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став
1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување Закон за здравственото осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013,
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015,
192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/16
и 171/2017) и Правилникот за утврдување на начин и
методологија за утврдување на цени на ортопедски и
други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 81/2010, 181/2011, 189/2014, 46/2015 и
52/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 29 март 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА
ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во член 2 од Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна
Македонија („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 18/2004, 76/2004, 56/2006, 61/2006,
1/2007, 62/2007, 115/2007, 132/2007, 14/2008, 37/2008,
132/2008, 88/2009, 131/2009, 16/2010, 66/2011, 99/2011,
5/2012, 151/2013, 10/2014, 189/2014,167/2016, 129/2018,
228/2018, 10/2019 и 44/2019), во табелата по редниот
број 6 се додава:
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“Рокот на траење на протезите од член 16 од овој
Правилник изнесува:
1) Протези за раце:
- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст-7
месеци
- за осигурени лица деца над 7 до 18 годишна возраст -18 месеци
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст 36 месеци
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 48 месеци
2) Протези за нозе:
- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст-7
месеци
- за осигурени лица деца над 7 до 18 годишна возраст -12 месеци
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст 24 месеци
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 48 месеци
Рокот на траење на протезите од член 18 од овој
Правилник изнесува:
- за осигурени лица, деца над 6 до 18 годишна возраст -24 месеци
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст 36 месеци
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 60 месеци “
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-5125/14
1 април 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.
__________

1109.
Врз основа на член член 9 став 1 под б точка 3 и
став 3, член 33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 и член
69 од Законот за здравственото осигурување („Сл.весник на РМ“ бр. број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015,
129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015,
27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 29 март 2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА
Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување на
право на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 33/2011,
66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013,
10/2014, 113/2014, 189/2014, 1/2015, 46/2015, 211/2015,
158/2016, 45/2018, 129/2018, 160/2018, 228/2018,
10/2019 и 20/2019 ), членот 21 се менува и гласи:

Член 2
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот ПРОТЕЗИ ЗА
РАЦЕ, вид 1 за шифрите 1609, 1610 и 1611 во колоната „ Рок на употреба во месеци според возраста до 7 години“ се додават зборовите “24 над 6 години“, а во колоната “Рок на употреба во месеци според возраста над
18 до 65 год“ бројот “24“ се заменува со бројот „36“.
Член 3
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата
НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ за ортопедското помагало од
вид 1, со шифра 1110-надколена протеза со две стопала
(кај скратување), во колоната “медицински индикации“
се додаваат зборовите “Q72.4 лонгитудинален редукциски дефект на фемур“.
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата
НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ за ортопедското помагало
вид 1, шифра 1112-надколена скелетна протеза со карбонско лежиште, во колоната “единечна цена со сите
давачки“ се додава бројот “132.225,00“.
Член 4
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата
ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ за ортопедското помагало
вид 1, шифра 1310- скочен зглоб за стопало тип нормгеленк, во колоната “медицински индикации“ се додаваат зборовите “ и Q72.4 лонгитудинален редукциски дефект на фемур“.
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Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата
ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ за ортопедското помагало
вид 1, шифра 1315- хидраулично повеќеосовинско колено, во колоната “единечна цена со сите давачки“ се
додава бројот “91.952,00“.
Член 5
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата
СТОПАЛА за ортопедското помагало вид 1, шифра
1402- стопало тип нормгеленк гумено, во колоната
“медицински индикации“ се додаваат зборовите “ и
Q72.4 лонгитудинален редукциски дефект на фемур“.
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата
СТОПАЛА за ортопедското помагало вид 1, шифра
1405- карбонско динамично стопало за високо активни
корисници , во колоната “единечна цена со сите давачки“ се додава бројот “87.008,00“.
Член 6
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата
СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА за ортопедското помагало вид 1, шифра 1502- кожна суспензија, во колоната
“медицински индикации“ се додаваат зборовите “ и
Q72.4 лонгитудинален редукциски дефект на фемур“.
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот СУСПЕНЗИИ
И КОЗМЕТИКА вид 1 за ортопедското помагало со
шифра 1505 - навлака за чунка, во колоната “медицински индикации“ се додаваат зборовите “ и Q72.4 лонгитудинален редукциски дефект на фемур“.
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата
СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА за ортопедското помагало вид 1, шифра 1506- надколена силиконска навлака
за чунка, во колоната “единечна цена со сите давачки“
се додава бројот “14.066,00“.
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата
СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА за ортопедското помагало вид 1, шифра 1507- суспензија за брзо навлекување на протеза (kiss system), во колоната “единечна цена
со сите давачки“ се додава бројот “13.407,00“.
Член 7
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот ОРТОПЕДСКИ
ЧЕВЛИ вид 1 за ортопедското помагало со шифра
4112 - чевли отворен фудбалски тип за протези, во колоната “медицински индикации“ се додаваат зборовите
“ и Q72.4 лонгитудинален редукциски дефект на фемур“.
Член 8
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност
од министерот за здравство.
Бр. 02-5125/13
1 април 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.

АД ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
М-НАВ АД СКОПЈЕ
1110.
Врз основа на член 22, 287, 418 став (3) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 41/14, 138/14,
88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и Одлуката за изменување на Статутот на Акционерско друштво во
државна сопственост за вршење на дејноста давател на
услуги на воздухопловната навигација донесена од
Владата на Република Северна Македонија во својство
на Собрание на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на
воздухопловната навигација бр.45-2017/1 од 01 април
2019 година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 70/19), Надзорниот одбор на Друштвото, го утврди Пречистениот текст на Статутот на
Акционерскотото друштво во државна сопственост за
вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната
навигација М-НАВ АД Скопје.
Пречистениот текст на Статутот на Акционерското
друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација МНАВ АД Скопје ги опфаќа: Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација
(„Службен весник на Република Македонија“ број
139/08), Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење
на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација („Службен весник на Република Македонија“
број 69/09), Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната
навигација („Службен весник на Република Македонија“ број 173/14), Одлука за дополнување на Статутот
на Акционерското друштво во државна сопственост за
вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација („Службен весник на Република Македонија“ број 202/14), Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација („Службен весник на Република
Македонија“ број 28/15) и Одлука за изменување на
Статутот на Акционерско друштво во друштво во
државна сопственост за вршење на дејноста давател на
услуги на воздухопловната навигација („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 70/19), како и Одлука за зголемување на основната главнина од
средствата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација М-НАВ АД Мралино, Илинден со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со емисија на нови акции број 42-8545/1
ид 25.08.2015 година и Одлука за зголемување на основната главнина од средствата на Акционерското
друштво во приватна сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација МНАВ АД Мралино, Илинден со издавање на хартии од
вредност по пат на приватна понуда со емисија на нови
акции број 42-6413/1 од 30.08.2016 година
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СТАТУТ
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ
УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА
М-НАВ АД СКОПЈЕ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет и основање
Член 1
Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето
на Друштвото, заштитниот знак, печатот и штембилот,
предметот на работење на Друштвото, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите,
бројот на акциите, положбата, правата и ограничувањата на акционерот, обврските, ограничувањата и погодностите, постапката за свикување и одржување на собранието, фирмата, седиштето, ЕМБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, односно на надзорниот одбор и нивната надлежност, внатрешната организација, формата и начинот на
објавувањата што ги врши Друштвото, како и други
прашања што се од значење за Друштвото.
Член 2
Друштвото го основа Република Северна Македонија.
Во име на основачот, Владата на Република Северна Македонија ги презема без јавен повик сите акции и
потпишува изјава.
Правата и обврските на Друштвото се утврдени со
одредбите на Законот за трговските друштва, Законот
за воздухопловство и одредбите на овој Статут.
Времетраење
Член 3
Друштвото се основа на неопределено време на
траење.
Фирма, печат, штембил и заштитен знак
Член 4
Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува
во правниот промет под фирма:
Акционерско друштво во државна сопственост за
вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната
навигација М-НАВ АД Скопје.
Скратен назив на фирмата е: „М-НАВ“ А.Д. –
Скопје.
Во правниот промет со странство називот на Друштвото е „M-NAV“ Air Navigation Service Provider of the
Republic of North Macedonia, GOJSC.
Член 5
Друштвото има печат, штембил и заштитен знак.
Печатот е со округла форма во кој е впишан полниот назив на фирмата и заштитниот знак.
Друштвото има и мал печат во кој е впишан скратениот назив на фирмата.

Штембилот има правоаголна форма со полниот назив на Друштвото, со ознака на број и датум.
Заштитниот знак се употребува на меморандумот,
рекламите и другиот пропаганден материјал и во други
случаи.
Формата и изгледот на печат, штембилот и заштитниот знак поблиску се уредуваат со Правилникот за печат, штембил и заштитен знак што го донесува Управниот одбор на Друштвото.
Седиште на Друштвото
Член 6
Седиштето на Друштвото е во општина Илинден,
улица „Босфор“ број 7.
Предмет на работење
Член 7
Предмет на работење на Друштвото се следните
дејности:
1. Давање на услуги на воздухопловната навигација
(ANS – Air Navigation Services) како приоритетна дејност на Друштвото, која опфаќа:
1.1 ATM услуги (Air Traffic Management) и тоа:
a) ATC услуги (ATS-Air Traffic Services):
- контрола на летање (ATC –Air Traffic Control), која се дава на воздухопловите преку издавање на одобренија и инструкции на надлежната контрола на летање за да се овозможи безбеден, редовен и брз проток
на воздушниот сообраќај;
- информирање во лет (FIS-Flight Information
Service), која се дава преку издавање на информации
значајни за безбедно одвивање на воздушниот сообраќај; и
- тревожење (ALRT – Alerting Service) која се дава
за воздухоплов кој има потреба од потрага и спасување
преку известување и координирање на надлежните субјекти.
б) регулирање на протокот на воздушен сообраќај
(ATFM – Air Traffics Flow Management), која се дава за
да се овозможи максимално искористување на капацитетот на контролата на летање и обемот на сообраќајот;
в) организација на воздушниот простор (ASM – Air
Space Management), која се дава за да се обезбеди максимално и флексибилно искористување на воздушниот
простор за сите корисници.
1.2. услуги на воздухопловно информирање (АISAeronautical Information Service), кои опфаќаат: собирање, обработка и дистрибуција на воздухопловните
информации, итни известувања, воздухопловен информативен циркулар, воздухопловни карти и постапки и
процедури за летање;
1.3. метеролошките услуги кои опфаќаат собирање,
обработка и дистрибуција на метеролошки информации, метеролошка прогноза, метеролошки известувања
и метеролошки предупредувања;
1.4. поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за
давање на услуги на воздухопловната навигација (CNS
Services); и
1.5. водење на евиденција за наплата на надоместоци од прелети.
2. Обука на АНС персонал
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II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Член 8
Основната главнина на Друштвото изнесува
1.264.052.000,00 денари или 20.553.691.06 евра поделени на 1.264.052 обични акции со номинална вредност
од 1.000,00 денари за една акција.
Зголемување на основната главнина
Член 9
Основната главнина може да се зголемува со:
- издавање на нови акции;
- со одобрен капитал;
- со средства на Друштвото;
- со условно зголемување на основната главнина.
Член 10
Одлука за зголемување на основната главнина донесува Собранието на Друштвото.
III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ
Член 11
Фирмата на основачот е Влада на Република Северна Македонија.
Седиште на основачот е во Скопје на ул. „Илинденска“ б.б.
Матичен број на основачот е 4064674.
IV. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО
Член 12
Органи на Друштвото се:
- Собрание,
- Управен одбор,
- Надзорен одбор.
V. СОБРАНИЕ
Член 13
Правата и обврските на Собранието на друштвото
ги врши Владата на Република Северна Македонија.
Член 14
Собранието на друштвото се свикува под услови и
случаи определени со Законот за трговски друштва.
Надлежности на Собранието
Член 15
Собранието одлучува само за прашањата изрично
определени со закон и со овој статут, а особено за:
1. Донесување и измени на статутот на Друштвото;
2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на
Друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
3. избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор;
4. одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управниот одбор
и на надзорниот одбор, при што за одобрување на работата на членовите на органите на Друштвото се гласа
оделно за секој член на органот;

5. одобрување на менаџерскиот договор што се
склучува помеѓу Друштвото и член на Управен одбор;
6. зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
7. издавање акции и други хартии од вредност;
8. назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;
9. преобразба на Друштвото во друга форма на
друштво, како и за статусните промени на Друштвото;
10. престанок на Друштвото;
11. одлучување за покривање на загубите.
VI. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО
Член 16
Управувањето со Друштвото е организирано според двостепениот систем.
Друштвото има Управен одбор и Надзорен одбор.
Состав и избор на членови на Управен одбор
Член 17
Управниот одбор е составен од 3 члена. Надзорниот
одбор, ги избира членовите на Управниот одбор со
мнозинство гласови од вкупниот број гласови. Со одлуката за избор на членови на Управниот одбор, еден
од членовите на управниот одбор се именува за Претседател на Управниот одбор.
Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за давање на услуги во воздухопловната навигација и носи назив, извршен директор
за воздухопловната навигација. Членот се избира од
редовите на вработените и мора да има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејноста на Друштвото, да поседува валидна дозвола на надзорен контролор на летање и најмалку 6 годишно работно искуство како надзорен контролор на
летање.
Еден од членовите на Управниот одобор ја води,
организира и е одговорен за техничките срества во воздухопловната навигација и носи назив, извршен директор за воздухопловна техника.Членот се избира од редовите на вработените и мора да има стручни знаења,
способности и искуство од организирање и водење на
дејноста на Друштвото, да поседува валидна дозвола
на воздухопловно-технички персонал и најмалку 6 годишно работно искуство како воздухопловно – технички персонал.
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и
врши финансиските работи, правните работи, развој и
инвестиции и е одговорен за финансиското работење,
правното работење, развој и инвестиции и носи назив,
извршен директор за финансиски работи, правни работи, развој и инестиции. Членот мора да има стручни
знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејноста на Друштвото и најмалку 6 годишно
работно искуство во соодветна дејност.
Членовите на Управниот одбор се избираат за време од 4 години со право на реизбор.
Членот на Управниот одбор не може да биде избран
за член на управен одбор односно за извршен член на
одбор на директори на други акционерски друштва со
седиште во Република Северна Македонија.
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Еднаква положба на членовите на Управниот одбор
Член 18
Членовите на Управниот одбор имаат исти права и
обврски, без оглед на тоа како се распределени правата
и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат
според овластувањата определени со закон и според
работите што им се доверени со закон и со овој Статут.
Управниот одбор на својот конститутивен состанок
донесува Деловник за работа.
Права и обврски на членовите на Управниот одбор
Член 19
Правата и обврските на членовите на Управниот
одбор, покрај правата и обврските определени со закон, може да се определат со Договор за уредување на
односите меѓу Друштвото и член на Управен одбор
(Менаџерски договор).
Договорот од став 1 од овој член го склучува надзорниот одбор по претходно добиено одобрение од
Собранието на друштвото, а го потпишува претседателот на надзорниот одбор.
Надлежност на Управниот одбор
Член 20
Управниот одбор во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи:
- ја утврдува деловната политика;
- донесува Програма за работа и развоен план на
Друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годишен финансиски план, Годишен план за јавни набавки,
Програма за инвестициони вложувања;
- поднесува тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на Друштвото до
Надзорниот одбор и до Собранието на друштвото;
- го усвојува елаборатот за пописот на средствата,
побарувањата и обврските на Друштвото;
- поднесува годишна сметка, годишни финансиски
извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;
- одлучува за расходување и оттуѓување на основни
средства;
- поднесува предлог за изменување и дополнување
на Статутот;
- донесува одлуки за инвестиции;
- донесува одлуки за одобрување на договори за инвестициони вложувања;
- одобрува склучување на договори од поголемо
значење и со подолг период на траење;
- донесува одлука за употреба на посебната резерва
заради покривање на загубата на Друштвото;
- одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските;
- одлучува за склучување на колективен договор;
- одлучува за внатрешната организација и систематизација на работните места;
- одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото);
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- ги донесува општите акти на Друштвото на барањето на Собранието на друштвото и Надзорниот одбор, подготвува општи акти и одлуки, чие донесување
е во нивна надлежност;
- одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);
- се грижи и превзема потребни дејствија за исполнување на со Закон пропишаните обврски на Друштвото;
- формира комисии од редот на членовите на
Управниот одбор и од други лица;
- одлучува за издавање на основните средства на
Друштвото под закуп;
- одлучува за барање од надлежни органи и институции;
- ги определува овластените потписници на Друштвото;
- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со
писмена одлука;
- одлучува за службени патувања во странство, доколку патуваат повеќе од тројца вработени од Друштвото на ист состанок;
- донесува одлуки чија вредност е до 50.000 евра, во
денарска противредност, а за одлуките над 50.000 евра,
во денарска противредност, со одобрение на Надзорниот одбор;
- врши и други работи кои не се во надлежност на
Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.
Член 20-а
Во записникот од седницата на Управниот одбор се
внесуваат податоци за гласањето на секој член на
Управниот одбор поединечно со образложение за причините за гласањето.
Застапување на Друштвото
Член 21
Членовите на Управниот одбор го застапуваат
Друштвото во односите со трети лица заеднички.
Управниот одбор, со одобрение на Надзорниот одбор, може да овласти еден или повеќе членови на
Управниот одбор да го застапуваат Друштвото. Во тој
случај, другите членови на Управниот одбор се исклучени од застапувањето.
Управниот одбор поднесува пријава за упис во трговскиот регистар на членовите на Управниот одбор
овластени за застапување на Друштвото.
Комисии на Управен одбор
Член 22
Управниот одбор може да формира комисии за решавање на одредени прашања. Составот, условите,
содржината на работата и начинот на работење на овие
комисии поблиску се уредува со Деловникот или друг
акт на Управниот одбор.
Награда на членовите на Управниот одбор
Член 23
Членовите на Управниот одбор имаат право на
плата, односно месечен надомест, право на осигурување на животот, мотивирачки надоместоци (бонуси), надомест на патни и на други трошоци.
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Состав и избор на членовите на Надзорниот одбор
Член 24
Надзорниот одбор има 3 члена.
Собранието ги избира членовите на Надзорниот одбор.
Еден од членовите на Надзорниот одбор мора да
има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејност од областа на воздухопловството.
Еден од членовите на Надзорниот одбор мора да
има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејност од областа на финансиското работење.
Еден од членовите на Надзорниот одбор е независен и е предложен од страна на синдикатот.
Членовите на Надзорниот одбор се избираат за време од 4 години, со право за реизбор.
Член на Надзорен одбор не може во исто време да
биде избран во повеќе од 5 надзорни одбори односно
во повеќе од 5 одбори на директори како неизвршен
член на акционерски друштва со седиште во Република
Северна Македонија.
Еднаква положба на членовите на Надзорниот
одбор
Член 25
Членовите на Надзорниот одбор имаат исти права и
обврски, без оглед на тоа како се распределени правата
и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат
според овластувањата определени со закон и според
работите што им се доверени со закон и со овој Статут.
Надзорниот одбор на својот конститутивен состанок донесува деловник за работа.
Претседател на Надзорен одбор
Член 26
Надзорниот одбор, од редот на своите членови, избира Претседател на Надзорниот одбор. Одлуката за
избор се донесува со мнозинство гласови од вкупниот
број на членови на Надзорниот одбор.
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето
на евиденцијата за состаноците и организирање на работата и одлучувањето на Надзорниот одбор.
Ако Претседателот не е во можност да ја врши функцијата или е отсутен, со состаноците на Надзорниот
одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со
мнозинство гласови на присутните членови на Надзорниот одбор.
Надзорниот одбор може да го разреши Претседателот во било кое време и да избере нов претседател.

23 април 2019

Надзорниот одбор дава одобрение на сите одлуки
што ги донесува управниот одбор над 50.000 евра во
денарска противредност и на одлуките на Управен одбор доколку на службен пат во странство патуваат повеќе од тројца вработени од Друштвото на ист состанок.
Комисии на Надзорен одбор
Член 28
Надзорниот одбор може да формира комисии за решавање на одредени прашања. Составот, условите,
содржината на работата и начинот на работењето на
овие комисии поблиску се уредува со Деловникот или
друг акт на Надзорниот одбор.
Начин на работа на Надзорниот одбор
Член 29
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе
од половина од вкупниот број на членови.
Начин на одлучување на Надзорниот одбор
Член 30
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членовите на надзорниот одбор.
Во записникот од седницата на надзорниот одбор се
внесуваат податоци за гласањето на секој член на Надзорниот одбор поединечно со образложение за причините за гласањето.
Награда на членовите на Надзорниот одбор
Член 31
Собранието со одлука го определува паушалот по
состанок на членовите на Надзорниот одбор.
Членовите на Надзорниот одбор имаат право и на
надомест на патни трошоци, право на осигурување на
живот, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории,
и други потребни средства за работа).
VII. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
НА ДРУШТВОТО
Член 32
Внатрешната организација на Друштвото е поделена на три сектори и тоа:
- сектор за воздухопловна навигација;
- сектор за воздухопловна техника и
- сектор за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции.
- Со Акт на управниот одбор поблиску се уредува
внатрешната организација и работите кои се извршуваат во Друштвото.

Надлежност на Надзорниот одбор

VIII. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ
ВО ДРУШТВОТО

Член 27
Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето
со Друштвото што го врши Управниот одбор.
Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и
имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите
од вредност.

Член 33
Работните односи, платите и другите права од работен однос се уредуваат со Законот за воздухопловство
и прописи донесени врз основа на него, Законот за работни односи, колективен договор, Законот за трговските друштва и другите општи акти кои ги донесува
Управниот одбор.
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Член 34
Овој Статут е основниот акт на Друштвото. Сите
други акти на Друштвото мора да бидат во согласност
со овој Статут. Акти на Друштвото се:
- Колективен договор;
- Правилник за внатрешна организација;
- Правилник за систематизација на работни места;
- Правилник за плати и други надоместоци кои произлегуваат од работен однос;
- Правилник за заштита од пожар;
- Правилник за деловна тајна и за исклучоците од
слободен пристап до информациите;
- Правилник за печат, штембил и заштитен знак;
- Правилник за лични заштитни средства и опрема;
- Правилник за финансиска помош, донации и спонзорства;
- Правилник за редот и дисциплината, и
- други акти согласно закон и Колективен договор.
Одредбите на другите акти кои се во спротивност
на овој Статут не може да се применуваат.
Член 35
Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на
донесувањето, освен ако со закон не е поинаку определено. Ако актот согласно со законот треба да се објави,
објавувањето се врши на Огласната табла на Друштвото и по електонски пат.
Член 36
Друштвото има право, одредени податоци со чие
неконтролирано откривање може да биде нанесена
штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за
деловна тајна.
Прогласувањето на податоците за деловна тајна се
утврдува со акт кој го донесува Управниот одбор.
Не може да се прогласи за деловна тајна податок,
кој согласно закон и овој статут не може да се прогласи
за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок,
или постои обврска јавно да се објави.
Забрана за конкуренција
Член 37
Членовите на Управниот одбор без одобрение на
Надзорниот одбор не смеат:
1) за своја или за туѓа сметка да вршат работи коишто спаѓаат во предметот на работење на Друштвото;
2) да вршат друга дејност или активност во друго
друштво, со ист или сличен предмет за работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка
на друго лице;
3) да бидат членови на орган на управување или член
на надзорен одбор во друго друштво коешто има ист или
сличен предмет на работење како и Друштвото;
4) во просториите на Друштвото да врши работи за
своја или за туѓа сметка.
Престанок на Друштвото
Член 38
Друштвото престанува со:
1) одлука на Собранието која ја донесува единствениот акционер;
2) правосилна одлука на надлежен орган со која
што се утврдува дека уписот на Друштвото бил незаконит односно ништовен;
3) во секој друг случај предвиден во закон.
Измена на Статут
Член 39
Иницијатива за измена или дополнување на овој
Статут може да поднесе:

- Управниот одбор
- Надзорниот одбор
- акционерот и
- синдикалната организација.
Во иницијативата се образложуваат причините и
потребата од измени или дополнување на Статутот.
Иницијативата ја разгледува Управниот одбор и дава свое мислење, доколку тој не е подносител на иницијативата.
Ако Управниот одбор ја прифати иницијативата,
формира комисија за изготвување на нацрт на измените, при што дава насока за изработка. Предлогот на
одлуката за измени на Статутот го утврдува Управниот
одбор.
Ако Управниот одбор не ја прифати иницијативата,
должен е на првата наредна седница да го информира
Собранието за тоа.
Собранието одлучува за причините за прифаќање
или одбивање на иницијативата за измени на Статутот.
Член 40
Измени на Статутот ќе бидат направени врз основа
на одлука на Собранието.
Измена на Статутот влегува во сила со денот на донесувањето на одлуката за измена на Статутот, освен
ако со одлуката не е определен друг датум на влегување во сила.
IX. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 41
Друштвото во согласност со закон и Колективен
договор обезбедува услови за работа и делување на
синдикалната организација.
Член 42
Синдикалната организација може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки
во врска со остварувањето и заштитата на правата на
работниците утврдени со закон и Колективен договор.
За поднесените предлози, мислења и забелешки
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да ја
извести синдикалната организација.
X. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО
Член 43
Во Друштвото се формира задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) и посебна резерва.
Друштвото има задолжителна општа резерва како
општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.
Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од
5% од нето добивката, се додека резервите на Друштвото не достигаат износ кој што е еднаков на една петина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се надополни на ист начин.
Додека општата резерва не го надмине определениот износ од став 2 на овој член, може да се употребува
само за покривање на загубите.
Во Друштвото се создава посебна резерва заради
покривање на загуба на Друштвото.
XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 44
Пречистениот текст на Статутот се објавува во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
НО Бр. 0203-91/37
19 април 2019 година
Скопје

Надзорен одбор
Претседател,
Никола Бајалџиев, с.р.
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