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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2237.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и
52/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ревматологија Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ревматологија - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-3273/11
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2238.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и
52/15) Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврохирургија
- СКОПЈЕ.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврохирургија - СКОПЈЕ, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-3273/13
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2240.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и
52/15) Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Бр.42-3273/12
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2239.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и
52/15) Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - СКОПЈЕ.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија
- СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-3273/14
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2241.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и
52/15) Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 14.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

„(3) По исклучок од став (1) на овој член бесправни
објекти со намена лесна индустрија (Г2) и со намена
сервиси (Г3), се смета дека го исполнуваат условот за
усогласеност со намената на земјиштето утврдена во
важечката урбанистичко-планска документација и доколку намената на земјиштето на кое се изградени спаѓа во групата на класа на намена-домување (А).“
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Број 01-6768/1
16 април 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
__________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни
болести и фебрилни состојби - СКОПЈЕ.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-3273/15
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
2242.
Врз основа на член 19 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), министерот за транспорт
и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СТАНДАРДИ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ ВО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“
бр.56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) во членот 3 по ставот
(2) се додава нов став (3) кој гласи:

2243.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр. 08-403/1 од 12.3.2015 година на
седницата одржана на ден 15.4.2015 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето
Андреј Богдановски од Скопје.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Андреј Богдановски се дава за период од 5 (пет) години
од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Андреј Богдановски престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 08 УП1 101
Комисија за хартии од вредност
15 април 2015 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________
2244.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
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РЕШЕНИЕ
1. Лицето Спасијка Ефтимоска ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-312/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2245.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Кирил Стојановски ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-313/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2246.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Катерина Поповска ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-316/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2247.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Владимир Петрески ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-319/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2248.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Ивана Николоска ги исполнува условите
за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо
советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-320/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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2249.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Наташа Попоски ги исполнува условите
за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо
советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-321/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
____________

2250.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Игор Тасески ги исполнува условите за
полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-322/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2251.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ
1. Лицето Билјана Русомарова ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-323/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2252.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Весна Стојановска ги исполнува условите
за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо
советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-324/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2253.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Јован Дојчиновски ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
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2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-325/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2254.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Драган Давитков ги исполнува условите
за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо
советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-326/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2255.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Иван Ортаковски ги исполнува условите
за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо
советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-327/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2256.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Артон Лена ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување
со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-328/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2257.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Петар Андреевски ги исполнува условите
за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо
советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-329/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2258.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
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РЕШЕНИЕ
1. Лицето Глигор Ралуповски ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-330/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2259.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Кирил Макрески ги исполнува условите
за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо
советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-331/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2260.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Константин Димов ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-332/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2261.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Тамара Стефановиќ ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-333/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2262.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Елизабета Чингаровска ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо
советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-334/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседателот
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

21 април 2015
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2263.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Александар Димитриевски ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-336/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2264.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Елена Рогановиќ Манчева ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-337/2
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2265.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ
1. Лицето Агон Ајрула ги исполнува условите за
полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-338/3
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2266.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 3.4.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Катерина Митрова ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 3-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 09-338/4
3 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2267.
Врз основа на член 14 став 5 и член 190 од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13, 188/13, 43/14 и 15/2015), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 15.4.2015 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМAТA И СОДРЖИНAТA НA
ПРОСПЕКТОТ И ПОКAНAТA ЗA ЗAПИШУВAЊЕ
И УПЛAТA НA ХAРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формaтa и содржинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уплaтa нa хaртии
од вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/2008, бр.
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147/2010 и бр.171/2013) во член 7 став (9) по зборовите
„во PDF формат“ точката се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „освен доколку се доставуваат во
електронска форма согласно член 7-а од овој Правилник“.
Член 2
По член 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:
„Член 7-а
Проспектот и поканата за запишување и уплата на
хартии од вредност може до Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија да се поднесат во
електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.
Доколку проспектот и поканата за запишување и
уплата на хартии од вредност се поднесуваат во електронска форма, потребно е да бидат потпишани со квалификуван дигитален сертификат од секој од членовите на управниот и надзорниот одбор односно одборот
на директори односно одговорните лица соодветно на
видот на издавач.“
Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формaтa и содржинaтa нa проспектот и покaнaтa
зa зaпишувaње и уплaтa нa хaртии од вредност.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-352/2
15 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2268.
Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10,
135/11, 13/13, 188/13, 43/14 и 15/15), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 15.4.2015 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за документите што ги доставува
издавачот на хартии од вредност при поднесување на
барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр.
171/2013) (во понатамошниот текст: Правилник) во
член 3 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Барањето за одобрение и документите од став
(1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот може да
ги достави до Комисијата и во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.“
Ставот (5) станува став (6).
Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-353/2
15 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
2269.
Врз основа на член 222, став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ЦЕНИ И ЗАКУПНИНИ
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗЈАВАТА
ДАДЕНА ОД ПРОДАВАЧОТ/ЗАКУПОДАВЕЦОТ
ЗАВЕРЕНА КАЈ НОТАР
Член 1
Во Правилникот за начинот на водење, формата и
содржината на Регистарот на цени и закупнини и формата и содржината на изјавата дадена од продавачот/закуподавецот заверена кај нотар („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2015), Листот
РЦ 1 како дел од Прилогот број 1 се заменува со нов
лист.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-3694/4
17 април 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.
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АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ
СООБРАЌАЈ МАКЕДОНСКА ПОШТА ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
2270.
Врз основа на член 418 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“
бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12,
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14 година), а во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на АД за поштенски сообраќај
„Македонска пошта“ – Скопје во државна сопственост
бр.42-1001 од 17.2.2015 година, Надзорниот одбор на
5-от состанок одржан на ден 26.3.2015 година, изготви

Друштвото ќе работи и ќе учествува во меѓународниот промет под името: Joint Stock Company for postal
traffic “Makedonska Posta” state owned – Skopje.
Скратениот назив на друштвото во меѓународниот
промет е: Joint Stock Company “Makedonska Posta”–
Skopje.
Подружниците во состав на друштвото настапуваат во правниот промет под фирма на друштвото под
која се наведува и зборот ,,Подружница” и седиштето
на истата.
Член 4
Седиштето на друшвото е во Скопје, на улица ,,Орце Николов” број 46.

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА СТАТУТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ ,,МАКЕДОНСКА ПОШТА” – СКОПЈЕ ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 5
Друштвото има заштитен знак, печат и штембил.
Формата на заштитниот знак, печатот и штембилот
ќе се утврдат со посебен акт.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 1
Со овој статут се уредуваат: фирмата и седиштето
на друштвото; предметот на работењето на друштвото;
износот на основната главнина, номиналната вредност
на акциите; бројот на акциите од секој род и класа;
правата, обврските, ограничувањата и погодностите на
друштвото; фонд за стекнување на акции на вработените; предностите што за себе ги задржува основачот;
организација на друштвото; постапка за свикување и
одржување на собранието; фирма, седиште и МБС на
основачот; видот, составот и начинот на избор на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор и
нивната надлежност; внатрешната организација на
друштвото; форма и начин на објавување на податоците што го врши друштвото и други одредби значајни за
Акционерското друштво за поштенски сообраќај ,,Македонска пошта” Скопје во државна сопственост, ако
не се забранети со закон.

Член 6
Приоритетна дејност на Друштвото е:
53.10-Дејности за давање на универзални поштенски услуги;
Општа клаузула за бизнис-сите дејности утврдени
со НКД, освен за оние кое е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или на друг надлежен орган;
Дејности во внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај:
53.10-Дејности за давање на универзални поштенски услуги;
- користење на технологијата на Хибридна пошта.
47.78-Друга трговија на мало со нови производи во
специјализирани продавници;
- продавање поштенски марки и други поштенски
вредносници,
- продавање поштенски марки и вредносници на
меѓународниот филателистички пазар.
64.19-Друго монетарно посредување;
-меѓународни поштенско-финансиски услуги врз
основа на акти на Светскиот поштенски сојуз,
58.19-Други издавачки дејности;
- издавање на редовни и пригодни поштенски
марки,
- издавање на пликови со отпечатена поштенска
марка и поштенски картички,
- издава пригодни поштенски жигови,
- издава филателистички пликови,
- издава каталози и други филателистички производи.
52.29-Останати придружни дејности во превозот;
- вршење на царински и шпедитерски работи за услугите во поштенскиот сообраќај и за други лица.
61.90-Други телекомуникациски дејности;
- вршење на телефонски услуги во единиците на
поштенската мрежа.
Дејности за издавање на универзални поштенски
услуги и издавањето на поштенските марки и поштенските вредносници се работи од јавен интерес.

Член 2
Акционерското друштво за поштенски сообраќај
,,Македонска пошта”Скопје во државна сопственост е
основано со Одлука за преобразба на Јавното Претпријатие за поштенски сообраќај ,,Македонска пошта”
ц.о.Скопје број 19-4953/7 од 21 ноември 2006 година,
донесена од Владата на Република Македонија.
Акционерското друштво за поштенски сообраќај
,,Македонска пошта”- Скопје во државна сопственост е
правен следбеник на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај ,,Македонска пошта” ц.о.Скопје основано со Одлука за делење на Јавното пратпријатие за
ПТТ сообраќај “Македонија” – Скопје, донесена од
Владата на Република Македонија , број 23-3509/1 од
30.12.1996 година, објавена во ,,Службен весник на Република Македонија,, бр.71/1996 (регистрирано во Основниот суд Скопје1-Скопје, Трег.бр.1480/97 од
12.08.1997 година.
ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО
Член 3
Фирмата на друштвото е името под кое друштвото
работи и учествува во правниот промет.,
Акционерското друштвото за поштенски сообраќај
,,Македонска пошта- Скопје ќе работи и ќе учествува
во правниот промет под името: Акционерско друштво
за поштенски сообраќај “Македонска пошта” – Скопје,
во државна сопственост - (во натамошниот текст:
друштво).
Скратениот назив на друштвото е: АД “Македонска
пошта” - Скопје.

ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ, НИВНИОТ БРОЈ ОД
СЕКОЈ РОД И КЛАСА И ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ,
ОГРАНИЧУВАЊАТА И ПОГОДНОСТИТЕ
Член 7
Основната главнина на друштвото според корегирана сметководствена вредност утврдена со проценка на
вредноста на капиталот на 31.03.2006 година изнесува
2.041.272.667 денари (две милијарди четириесетиеден
милион двесаседумдесетидве илјади и шестошеесетсе-
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дум денари) односно 33.374.524 Евра(триесетитри милиони тристаседумдесетичетири илјади и петстотинидваесетичетири Евра), според средниот курс на Народна банка на Република Македонија објавен еден
ден пред усвојувањето на Статутот.
Основната главнина е распоредена на 408.827
обични акции кои ги поседува акционерот–Република
Македонија со номинална вредност од 4.993,00 денари
(четириилјадидевестотинидеведесетитри денари) односно 81,63 Евра (осумдесетиедно евро и шеесетитри
центи), според средниот курс на Народна банка на Република Македонија објавен еден ден пред усвојувањето на Статутот.
Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат со
одлука на Собранието на друштвото.
ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ
НА ВРАБОТЕНИТЕ
Член 8
Во друштвото се основа Фонд за стекнување на акции ( во понатамошниот текст: Фонд), од кој вработените можат да стекнат акции на друштвото бесплатно
или по повластена цена.
Акциите на вработените во Фондот од став 1 на
овој член можат да изнесуваат најмногу до една десеттина од основната главнина на друштвото.
Фондот нема својство на правно лице.
Член 9
Собранието на друштвото донесува Програма за
Фондот, според која вработените ќе можат да стекнуваат акции во друштвото.
Собранието на друштвото донесува Одлука за издавање на акции наменети за Фондот, како и одлука за
утврдување на критериумите за нивната распределба.
Административните и други стручни работи ги
врши друштвото и паѓаат на терет на друштвото.
ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ
НА ДРУШТВОТО
Член 10
Основачот не задржува посебни предности за себе.
ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА
СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО
Член 11
Правата и обврските на Собранието на Друштвото
ги врши Владата на Република Македонија.
Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање.
Член 12
Собранието на друштвото се свикува во случаите
определени со закон, како и кога тоа го бара интересот
на друштвото и на акционерот.
Начинот на работа на Собранието се утврдува со
Деловник за работа.
СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО
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 финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на
друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
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3. Избор и отповикување на членови на Надзорен
одбор;
4. Промена на правата врзани за одделни видови и
родови акции;
5. Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Управниот и
Надзорниот одбор како и одобрување на Договорите за
уредување на односите помеѓу Друштвото и членот на
Управниот одбор (менаџерски договори-утврдени во
член 26 од овој статут);
6. Зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;
7. Издавање акции и други хартии од вредност;
8. Издавање акции наменети за Фондот;
9. Донесување на Програма за стекнување на акции
на вработените;
10. Донесување Одлука за критериуми за распределба 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. Одлучува за покривање на загубата на друштвото, и
14. Престанување на друштвото.
ФИРМА СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ
НА ДРУШТВОТО
Член 14
Фирма на основачот на друштвото е Владата на Република Македонија.
Седиштето на основачот е во Скопје на ул. ,,Илинденска” б.б.
Матичен број на основачот е 4064674.
ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ
НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО И НИВНАТА
НАДЛЕЖНОСТ
Член 15
Управувањето на друштвото е организирано според
двостепен систем-Управен одбор и Надзорен одбор.
Изборот и отповикувањето на членови на Управениот одбор се врши со јавно гласање.
УПРАВЕН ОДБОР
Член 16
Со друштвото управува Управен одбор кој се состои од 7 членови.
Членовите на Управниот одбор ги избира Надзорниот одбор.
Член 17
Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.
Ни едно лице во исто време не може да биде член
на Управниот одбор и член на Надзорниот одбор.
Член 18
Со одлуката за избор на членовите на Управниот
одбор, 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 област од работењето на друштвото.
Член 19
Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив и е одговорен за организацијата и за други форми преку кои Управниот одбор
работи и одлучува.
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Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да
е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава заменик на претседателот 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 тековните активности во рамките на предметот на работењето на друштвото, со исклучок на овластувањата
кои што изречно му се дадени на Собранието на друштвото и на Надзорниот одбор.
Член 21
Управниот одбор во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи:
1. Ја утврдува деловната политика;
2. 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;
3. Ги утврдува поштенските тарифи и цените на услугите;
4. Поднесува тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на друштвото до
Надзорниот одбор и до Собранието на друштвото;
5. Го усвојува елаборатот за пописот на средствата,
побарувањата и обврските на друштвото;
6. Поднесува годишна сметка, годишни финансиски
извештаи и годишен извештај за работењето на друштвото по истекот на деловната година;
7. Одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;
8. Поднесува предлог за изменување и дополнување на Статутот;
9. Донесува одлуки за инвестиции;
10. Донесува одлуки за одобрување на договори за
инвестициони вложувања;
11. Донесува одлуки за земање кредити во врска со
реализација на програмите односно плановите;
12. Одобрува склучување на договори од поголемо
значење и со подолг период на траење;
13. Донесува одлука за употреба на посебната резерва заради покривање на загубата на друштвото;
14. Одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските;
15. Донесува Деловник за работа;
16. Одлучува за склучување на колективен договор;
17. Одлучува за внатрешната организација на друштвото и систематизацијата на работните места;
18. Донесува одлука за утврдување на престанување на потребата од работа на определен број работници од деловни причини;
19. Одлучува за назначување на лица со посебни
овластувања и одговорности (раководни лица) кои го
вршат секојдневното водење на работењето на друштвото;
20. Одлучува за преземање на мерки за заштита при
работа, противпожарна заштита и унапредување на животната средина;
21. Ги донесува општите акти на друштвото;
22. Ги определува работните места на кои странски
државјани не можат да засноваат работен однос;
23. Ги утврдува работните места со услови на работа потешки од нормалните;
24. На барање на Собранието на друштвото и Надзорниот одбор подготвува општи акти и одлуки чие донесување е во нивна надлежност;
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25. Одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);
26. Одлучува за прашања од областа на одбраната;
27. Се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со закон пропишани обврски на друштвото;
28. Одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите предвидени со актите на друштвото;
29. Формира комисии од редот на членовите на
Управниот одбор и од други лица;
30. Одлучува за издавање на основните средства на
друштвото под закуп;
31. Одлучува за барање од надлежни органи и институции;
32. Ги определува овластените потписници на
друштвото;
33. Донесува одлуки за финансиска помош, спонзорства и донации над 500 Евра во денарска противвредност согласно годишниот оперативнен план за
работа, но не повеке од утврдениот лимит со Законот
за донации и за спонзорства во јавните дејности;
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 претпријатие 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 друштвото;
4. Воспоставување долгорочна соработка со други
друштва од суштествено значење за друштвото или неговото прекинување;
5. За одлуките кои се однесуваат на износи над
50.000 евра;
6. Основање и престанување на трговско друштво
што учествува со над една десетина во основната главнина на друштвото;
7. Основање и престанување на подружници на
друштвото.
Член 22
Актите донесени од Управниот одбор ги потпишува
Претседателот на Управниот одбор.
Член 23
Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.
Управниот одбор може да одлучува и без одржување
на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.
Член 24
Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од
половината од вкупниот број на членови.
Член 25
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.
При донесувањето на одлуките од став 1 на овој
член, во записникот се внесуваат податоци за гласањето за секој член поединечно, со образложение за причините за гласањето.
Член 26
Прaвата и обврските на членовите на Управниот
одбор, покрај правата и обврските определени со закон
и овој статут, се определеуваат со Договор за уредување на односите меѓу друштвото и членот на Управниот
одбор (менаџерски договор).
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Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор по предходно добиено одобрение од
Собранието на Друштвото, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор.
Член 27
Претседателот на Управниот одбор го застапува
друштвото во односите со трети лица и носи назив Генерален директор.

ти:

Член 28
Генералниот директор ги има следните надлежнос-

1. Го претставува и застапува друштвото без ограничување 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 работниците;
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 дисциплина во друштвото;
8. Ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој статут и другите акти на друштвото;
9. Се грижи за остварување на обврските на друштвото од областа на одбраната;
10. Изготвува елаборат за утврдување на престанувањето на потребата од работа на определен број на работници од деловни причини;
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 прашања од работењето на друштвото;
14. Донесува одлуки за финансиска помош и спонзорство до 500 Евра во денарска противвредност;
15. За работите од својата надлежност издава акти,
упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на друштвото;
16. Врши други работи во врска со работењето на
друштвото.
Член 29
Еден од членовите на Управниот одбор го заменува
Генералниот директор во негово отсуство и носи назив
Заменик Генерален директор.
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и
врши правните работи, работите поврзани со човечките
ресурси и корпоративните функции и е одговорен за
правните работи, човечките ресурси и корпоративните
функции на друштвото и носи назив Директор за правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции.
Еден од членовите на Управниот одбор ги води, организира и е одговорен за поштенските операции и носи назив Директор за поштенски операции.
Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за маркетингот и продажбата и
носи назив Директор за маркетинг и продажба.
Еден од членовите на Управниот одбор ги води, организира и е одговорен за економските и финансиските
работи и носи назив Директор за економски и финансиски работи.
Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за информатичката технологија
и носи назив Директор за информатичка технологија.
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НАДЗОРЕН ОДБОР НА ДРУШТВОТО
Член 30
Надзорниот одбор се состои од 5 членови, од кои
два члена се назависни.
Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на друштвото.
Еден од членовите на Надзорниот одбор се избира
на предлог на синдикалната организација на друштвото.
При изборот на членовите на Надзорниот одбор се
назначува кои членови се избираат како назависни членови на Надзорниот одбор.
Член 31
Надзорниот одбор од редот на своите членови, со
мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на
Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот
одбор.
Член 32
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.
Член 33
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето
на евиденцијата за состаноците и организирањето на
другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот 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 претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинството гласови од присутните членови на Надзорниот одбор.
Член 34
Надзорниот одбор може да го разреши претседателот во било кое време и да избере нов претседател на
Надзорен одбор.
Член 35
Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.
Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за
одлуката која што се донесува без одржување на состанок.
Член 36
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе
од половината од вкупниот број на членови.
Член 37
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.
При донесувањето на одлуките од став 1 на овој
член, во записникот се внесуваат податоците за гласањето за секој член поединечно, со образложение за
причините за гласањето.
Член 38
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 и стока.
Надзорниот одбор дава согласност за службени патувања во странство, кога во службената делегација патуваат повеќе од тројца вработени.
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Надзорниот одбор за вршење на одделни стручни
работи од надзор може да задолжи одделни членови на
одборот, овластен ревизор или стручни лица.
Член 39
Надзорниот одбор одржува состаноци ако тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.
Секој член на Надзорниот одбор или на Управниот
одбор, со барање поднесено во писмена форма, може
со наведување на причините и целта да побара од
претседателот на Надзорниот одбор да свика состанок
на Надзорниот одбор.
Состанокот мора да се одржи во рок од 15 дена од
денот кога е поднесено барањето.
Надзорниот одбор во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и
тоа на секои три месеци, при што еден од нив задолжително мора да се одржи во рок од еден месец пред одржувањето на годишното собрание.
Покрај обврската за одржување на состаноци определени со ставот 2 од овој член, Надзорниот одбор може да одржува и други состаноци што ги свикува претседателот на Надзорниот одбор или што се свикани по
писмено барање на некој од членовите на Надзорниот
одбор, овластениот ревизор, како и по барање на акционерите кои претставуваат најмалку една десеттина од
акциите со право на глас. Барањето се доставува до
претседателот на Надзорниот одбор.
Ако претседателот не го свика состанокот по поднесеното писмено барање во рок од петнаесет дена од
денот на поднесувањето, членовите на Надзорниот одбор можат да го свикаат состанокот ако членот кој побарал свикување на состанокот добие поддршка од најмалку една третина од членовите на Надзорниот одбор.
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО
Член 40
Организациони делови на друштвото се дирекција
и подружници.
Член 41
Директорот на подружницата ги врши следните работи:
1. Организира, координира и раководи со процесот
на целокупната работа на Подружницата;
2. Обезбедува примена на законските прописи и на
актите на друштвото;
3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот
одбор и одлуки и насоки дадени од Генералниот директор и Директорите на соодветните области;
4. Се грижи за реализација на планските задачи;
5. Склучува договори презема и други правни дејствија во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;
6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;
7. Поднесува извештаи за работа на подружницата
на Управниот одбор;
8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;
9. Предлага расходување на основни средства и отстапување на истите во друга подружница на друштвото;
10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно акт донесен од Управниот одбор;
11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување
од Управниот одбор;
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12. Формира комисии и работни групи за извршување на пооделни работи;
13. Се грижи за навремена наплата на побарувањата
од коминтентите и презема мерки за остварување на
наплатата;
14. Се грижи за прием, пренос и достава на поштенските пратки;
15. Одговорен е за транспортот на паричните средства на територија на подружницата;
16. Врши други работи по овластување на Управниот одбор.
Член 42
Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува
внатрешната организација на друштвото и работите
кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.
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 на работниците;
Комисија за решавање на спорови помеѓу учесниците
на Колективниот договор на друштвото; како и други
комисии формирани од Управниот одбор, Надзорниот
одбор, Генералниот директор и директорите на Подружници на друштвото, по укажаната потреба во процесот на работењето.
РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО
Член 44
Во друштвото се формира задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) и посебна резерва.
Член 45
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
15% од нето добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една петина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали. мора да се дополни на ист начин .
Додека општата резерва не го надмине определениот најмал износ од став 2 од овој член, може да се
употребува само за покривање на загубите.
Кога општата резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби, со одлука на Собранието на друштвото, вишокот може да се употреби за
дополнување на дивидендата, ако таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со
овој статут.
Член 46
Во друштвото се создава посебна резерва заради
покривање на загуба на друштвото.
РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ
НА ЗАГУБАТА
Член 47
Распределбата на добивката во Друштвото се врши
врз основа на Одлука на Собранието на Друштвото, на
предлог на Управниот одбор на друштвото, а во согласност со Годишната сметка на Друштвото.
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Собранието на Друштвото, на предлог на Управниот одбор, може да одлучи, добивката да не се дели во
определена година и истата да се определи за развој на
Друштвото или за друга намена.

ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 48
Доколку Друштвото со Годишната сметка искаже
загуба, Собранието на Друштвото донесува Одлука за
покривање на прикажаната загуба.
Одлуката за покривање на загубата, Собранието на
Друштвото ја донесува на предлог на Управниот одбор
на Друштвото, во кој мора да се содржани причините
за настанувањето на загубата и предлог за начинот на
нејзиното покривање.

Член 57
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 податоци за деловна тајна се утврдува со нормативен 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.

СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ

Член 49
Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.
Член 50
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.
НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
НА ДРУШТВОТО
Член 51
Сите акти, податоци и извештаи што ги донесува
Управниот одбор се објавуваат во службено гласило на
друштвото.
АКТИ НА ДРУШТВОТО
Член 52
Прашањата кои се од значење за друштвото, а не се
уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на
друштвото согласно закон и овој статут.
Актите на друштвото ги донесува Управниот одбор
и истите не можат да бидат во спротивност со овој Статут.
Член 53
Актите на друштвото влегуваат во сила со денот на
донесувањето.
РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ВО ВОЕНА
И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 54
Во воена и вонредна состојба, друштвото продолжува со вршење на дејноста заради што во согласност
со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи,
спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена и вонредна состојба.
Член 55
Во воена состојба друштвото презема мерки за заштита на работниците и материјалните добра од воени
дејствија.
Член 56
Заради заштита на тајните податоци и информации
од областа на одбраната, друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.

Член 58
Овој статут се менува и дополнува со одлука за измена и дополнување на статутот.
Постапка за измени и дополнување на статутот можат да покрене Управниот одбор односно Надзорниот
одбор како и акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас.
Иницијативата во форма на амандмани се доставува до
Управниот одбор.
Предлогот на одлуката за измени и дополнување на
статутот во кој што се наведени предложените измени,
без разлика кој ја дал иницијативата, ја утврдува
Управниот одбор.
Утврдениот предлог на одлука мора да биде образложен.
Член 59
Одлуката за измени и дополнувања на статутот ја
донесува Собранието на друштвото.
Собранието со одлуката за измена и дополнување
на статутот го овластува Надзорниот одбор да подготви пречистен текст на статутот во којшто се внесуваат
измените извршени со одлуката за измена на статутот
како и одлуките кои имаат карактер на одлука за измена на статутот.
Ако измените и дополнувањата на статутот содржат податоци што се запишуваат во трговски регистар, измените и дополнувањата задолжително се објавуваат во Службен весник на Република Македонија.
Генералниот директор, примерок од пречистениот
текст доставува до Централниот регистар на РМ.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 60
Со уписот во Централниот регистар на Република
Македонија, средствата, правата, обврските, како и
вработените на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај ,,Македонска пошта” ц.о. Скопје, ги превзема
друштвото.
Член 61
До донесување на актите на друштвото, ќе се применуваат актите на ЈП ,,Македонска пошта”ц.о. Скопје,
доколку не се во спротивност со закон и овој статут.
Член 62
Со влегување во сила на овој Статут престанува да
важи Статутот на ЈП,,Македонска пошта” ц.о.Скопје од
27.03.1997 година, на кој Владата на Република Македонија има дадено согласност со одлука бр.23-327/3 од
31.03.1997 година и Статутот на Акционерско друштво
за поштенски сообракај ,,Македонска пошта,,-Скопје
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во државна сопственост донесен од Владата на Република Македонија заведен под број 19-2760/2 од 19 јуни
2006 година објавен во,, Службен весник на Република
Македонија“ број 76/2006 година и Статутот на Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Македонска
пошта“-Скопје во државна сопственост со бр.19-4953/6
од 21 ноември 2006 година објавен во „Сл.весник на
РМ“ бр.124/06.
Член 63
Овој Статут влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија.
Н.О. бр.0202-569/1
26 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Надзорен одбор,
Тони Димитриоски, с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
2271.
Врз основа на член 56 став 1 точка 2 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/00, 96/00, 50/01, 11/02,
31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09,
67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13,
43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14 и 188/24), Управниот
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2015 година, донесе
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Статутот на Фондот за здравствено осигурување
на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 27/12), во член 8 став 1, по точката 14 се
додава нова точка 15, која гласи:
„15. Дава согласност за службените патувања на
вработените надвор од земјата, кога со одлука на директорот на Фондот на службен пат се упатуваат повеќе од три лица.“
Tочката 15 станува точка 16.

2272.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69
од Законот 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 и 20/2015), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
на седницата одржана на 16 април 2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното
здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2015), во член 7 се додава
нов став 4 кој гласи:
„По исклучок за лицата кои остваруваат приходи
од извршување физичка и/или интелектуална работа,
врз основа на еден или повеќе договори за дело и/или
авторски договори или друг договор со кој е определен
надоместок за извршената работа, а немаат друг основ
на осигурување, статусот на осигурено лице се утврдува од денот на пристигнување на пријавата од Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за исплата на надоместок по основ на договор за
дело и/или авторски договор или друг договор. Осигуреното лице правата од задолжителното здравствено
осигурување ги користи во временскиот период утврден во пристигнатата пријава од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, но
не повеќе од 60 дена.“

Член 2
Оваа статутарна одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на
согласност од Владата на Република Македонија.

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.

Број 02 – 2025/2
23 март 2015 година
Скопје

Број 02 – 7151/1
16 април 2015 година
Скопје

Управен Одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

Управен Одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.
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