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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2987.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СЛАВЕЈ“ ОПШТИНА ПРИЛЕП И ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ
1. На Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – јаглен на локалитетот „Славеј“ општина Прилеп и општина
Кривогаштани.
2. Површината на истражниот простор од точката 1 на оваа одлука изнесува P=28.713434km2 и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, кои се дадени во следната табела:
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од
шест години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на
минерални суровини и утврдување на рудните резерви на минералната суровина – јаглен на локалитетот „Славеј“ општина Прилеп и општина Кривогаштани.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари
субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералната суровина е 120 дена по истекот на концесијата
или по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на
Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони ѝ престанува користењето на движната ствар-патничко моторно возило со следните карактеристики:
- марка Шкода,
- тип Рапид,
- регистарска ознака SK-7815-АF,
- број на шасија TMBAH4NH9E4020315,
- број на мотор 786833,
- година на производство 2014 година,
- работна зафатнина на моторот 1198 см3,
- сила на моторот 55 kw и
- боја на каросерија Бела/01.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
времено користење за период од една година без надоместок на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони склучува договор со директорот
на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот,
со кој се уредуваат правата и обврските за движната
ствар од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-3361/1
Претседател на Владата
31 октомври 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________

Бр. 44-6082/1
Претседател на Владата
31 октомври 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________

2988.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и распологање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе

2989.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ДУХОВНО ОБЕДИНУВАЊЕ НА
СЕТИНЦИ - ПОПАДИНЦИ И КРУШОРАДИ ОД
ЛЕРИН ВО МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за духовно обединување на
Сетинци - Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија - Скопје, бр. 42-11461/1 од 10.11.2015 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
199/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6222/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2990.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“
бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА НОВАЦИ СО
КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА
БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД
СКОПЈЕ
Член 1
Општина Новаци се задолжува кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 4.243.500,00 денари, за
реализација на проектот „Жива историја, жива природа 2“.
Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1
на оваа одлука Општина Новаци ќе ги користи со
цел обезбедување на финансиски средства за дополнително финансирање на Проектот од ИПА
компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: три месеци сметано од денот на
првото повлекување на средствата и
- начин на отплата: квартално.

Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот,
како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу општина Новаци и
Македонска банка за поддршка на развојот АД
Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6327/1
Претседател на Владата
31 октомври 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2991.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА МОГИЛА
СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА
БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Могила се задолжува кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен
кредит во износ од 919.350,00 денари, за реализација
на проектот: „Зголемен рурален економски развој во
пограничниот регион со зајакнување на земјоделството
преку користење на отпадна слама за производство на
енергија“.
Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1
на оваа одлука Општина Могила ќе ги користи со
цел обезбедување на финансиски средства за дополнително финансирање на Проектот од ИПА
компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: една година без грејс период;
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот,
како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу Општина Могила и
Македонска банка за поддршка на развојот АД
Скопје.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6328/1
Претседател на Владата
31 октомври 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2992.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА
КИНЕСКА МЕДИЦИНА – ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Бр. 156 - Стр. 5

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6368/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2993.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ
Член 1
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за детски болести
– Скопје, бр.42-8803/1 од 27.12.2016 година (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.222/16), во
член 1 во табелата во точката 7 во колоната „количина“ бројот „31“ се заменува со бројот „21“, а во
точката 8 во колоната „количина“ бројот „41“ се заменува со бројот „31“.
Член 2
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
установа Центар за традиционална кинеска медицина – Штип.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за традиционална
кинеска медицина – Штип, со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Бр. 44-6369/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2994.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и
акушерство - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – 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. 44-6370/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2995.
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 52/91) и член 7, алинеја
9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/06, 107/08,
26/13, 39/14, 61/15 и 226/15) Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ
И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО ИСТАНБУЛ
Член 1
Се отповикува Зеррин Абаз, Генерален конзул и
шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул, сметано од 1.1.2018 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6473/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2996.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЛИПКОВО
СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА
БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Липково се задолжува кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 9.000.000,00 денари, за реализација на Проектот: „Мисли за природата, водата и културата – биди европски турист“.
Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука општина Липково ќе ги користи со цел
обезбедување на финансиски средства за дополнително
финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: три месеци и
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу општина Липково и Македонска банка
за поддршка на развојот АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6516/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2997.
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15
и 226/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ
И ШЕФ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА КОНЗУЛАРНИ, ЕКОНОМСКИ И ТРГОВСКИ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ГРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СОЛУН
Член 1
1. Се отповикува г-ѓа Маја Апостолова – Балабурски, Генерален конзул и шеф на Канцеларијата за конзуларни, економски и трговски работи на Република
Македонија во Република Грција, со седиште во Солун,
сметано од 15.2.2018 година.
Член 2
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6616/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2998.
Врз основа на член 7 алинеја 11 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО
ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРСЕЛОНА
Член 1
Република Македонија го затвора Почесниот конзулат во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6654/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2999.
Врз основа на член 36 став (3), а во врска со член
14-а од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10,
51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА КОЈ
МУ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА
Член 1
Во Одлуката за остварување на право на користење
на службено возило на претседателот на Владата на Република Македонија на кој му престанала функцијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
68/2017), во член 1, точката 2 се брише.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6792/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3000.
Врз основа на член 36 став 3 од Закoнот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 153/13, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПЛАНОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕПОРАКИТЕ НА ГРУПА ВИСОКИ ЕКСПЕРТИ ЗА
СИСТЕМСКИ ПРАШАЊА ОД ВЛАДЕЕЊЕ НА
ПРАВОТО ВО ВРСКА СО СЛЕДЕЊЕТО НА
КОМУНИКАЦИИТЕ (2015)
Член 1
Со оваа одлука се формира работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за
реализација на препораките на група високи експерти
за системски прашања од владеење на правото во врска
со следењето на комуникациите (2015) (во натамошниот текст: работната група).
Член 2
(1) Работната група ја сочинуваат претседател, заменик претседател и членови и тоа:
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1. Силјан Аврамовски
- претставник од Министерство за внатрешни работи, претседател;
2. Славјанка Петровска
- претставник од Министерство за внатрешни работи, заменик претседател;
3. Весна Доревска
- претставник од Министерство за внатрешни работи, член;
4. Нухи Незири
- претставник од Министерство за внатрешни работи, член;
5. Сашо Трајковски
- претставник од Министерство за внатрешни работи, член;
6. Даниела Јаковлевски-Ѓоршоска
- претставник од Министерство за внатрешни работи, член;
7. Лазо Јовановски
- претставник од Министерство за внатрешни работи, член;
8. Марјан Здравковски
- претставник од Министерство за внатрешни работи, член;
9. Светлана Влаховиќ-Димановска
- претставник од Министерство за внатрешни работи, член;
10. Снежана Петровиќ-Арсовска
- претставник од Министерство за внатрешни работи, член;
11. Јане Стојанов
- претставник од Министерство за внатрешни работи, член;
12. Никола Прокопенко
- претставник од Министерство за правда, член;
13. Елизабета Калачоска
- претставник од Министерство за финансии, член;
14. Горан Василески
- претставник од Министерство за одбрана, член;
15. Трајче Касапинов
- претставник од Министерство за одбрана, член;
16. Иван Спасовски
- претставник од Министерство за финансии - Царинска управа, член;
17. Кире Темелков
- претставник од Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција, член;
18. Димитар Буковалов
- претставник од Министерство за информатичко
општество и администрација, член;
19. Ејуп Аљими
- претставник од Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни
работи, Управата за финансиска полиција, Царинската
управа и Министерството за одбрана, член;
20. Лилјана Затуроска
- претставник од Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни
работи, Управата за финансиска полиција, Царинската
управа и Министерството за одбрана, член;
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21. Фросина Ташевска-Ременски
- претставник од Комисија за надзор над работата
на Управата за безбедност и контраразузнавање и на
Агенцијата за разузнавање, член;
22. Трајчо Димков
- претставник од Комисија за надзор над работата
на Управата за безбедност и контраразузнавање и на
Агенцијата за разузнавање, член;
23. Рахилка Стојковска
- претставник од Врховен суд на Република Македонија, член;
24. Башким Бесими
- претставник од Јавно обвинителство на Република
Македонија, член;
25. Сузана Мирчевска-Кузмановска
- претставник од Основно јавно обвинителство за
гонење на организиран криминал и корупција, член;
26. Весна Димишкова
- претставник од Основен суд Скопје1, член;
27. Игор Кузевски
-претставник од Дирекција за заштита на личните
податоци, член;
28. Васка Бајрамовска - Мустафа
- претставник од Канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија, член и
29. Гордан Калајџиев
- претставник од научната и стручната јавност од
областа на кривичната постапка, член.
(2) За секретар-записничар на работната група се
определува Бојан Перески-претставник од Министерството за внатрешни работи.
Член 3
Со работата на работната група раководи претседателот.
Член 4
(1) Работната група има за задача:
- изготвување на План за реализација на препораките на групата високи експерти за системски прашања
од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите (2015);
- координирање на активностите утврдени во Планот за реализација на препораките на групата високи
експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите (2015) и
- преземање мерки за спроведување односно имплементирање на активностите од Планот;
(2) Во Планот за реализација на препораките на
групата високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите (2015) од ставот 1 алинеја 1 на овој член, работната група:
- ги дефинира правните акти (закони, подзаконски
акти, стандардни оперативни процедури) кои ќе треба
да се донесат или изменат, со цел да се имплементира
националниот модел и
- ги дефинира техничките и административни мерки за имплементирање на националниот модел, како и
финансиските импликации за нивно реализирање.
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Член 5
Административно-техничките работи за потребите
на работната група ги врши Министерството за внатрешни работи.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6809/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3001.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16),
а во врска со член 2 од Одлуката за формирање на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
118/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА
ДРОГИ
1. За претседател на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги се именува:
- Лидија Савиќ, Министерство за здравство
2. За членови на Меѓуресорската државна комисија
за борба против недозволено производство, трговија и
злоупотреба на дроги се именуваат:
- Јетон Халили, Министерство за правда,
- Зоран Илиев, Министерство за внатрешни работи,
- Александра Куновска, Министерство за локална
самоуправа,
- Лендита Дика, Министерство за животна средина
и просторно планирање,
- Мартина Вранеш, Министерство за надворешни
работи,
- Миле Гиновски, Министерство за образование и
наука,
- Лидија Штерјов, Министерство за труд и социјална политика,
- Борче Јоновски, Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
- Бобан Јовановски, Министерство за финансии Царинска управа и
- Јован Гиовски, Агенција за млади и спорт.

3. Со денот на влегување во сила на ова решение,
престанува да важи Решението за именување членови
на Меѓуресорската државна комисија за борба против
недозволено производство, трговија и злоупотреба на
дроги („Службен весник на Република Македонија” бр.
220/15).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6154/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3002.
Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО
ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРСЕЛОНА
1. Се отповикува г. Марио Деус, од местото Почесен конзул на Република Македонија во Кралството
Шпанија, со седиште во Барселона.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6684/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3003.
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и
30/16) и член 39 став 3 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
191/16 и 109/17), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 31.10.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2017 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 192/16) во точка
1 став 6 во алинејата 8 сврзникот „и“ се заменува со
точка и запирка и се додаваат пет нови алинеи 9, 10,
11, 12 и 13, кои гласат:
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„-стипендии за ученици Роми од средното образование од прва категорија со месечна стипендија во износ од 2.200 денари за девет месеци во годината;
-стипендии за ученици Роми од средното образование од втора категорија со месечна стипендија во износ
од 1.500 денари за девет месеци во годината;
-стипендии за ученици Роми од средното образование од трета категорија со месечна стипендија во износ
од 1.000 денари за девет месеци во годината;
-стипендии за ученици Роми од средното образование од четврта категорија со месечна стипендија во износ од 1.000 денари за девет месеци во годината;
- стипендии за ученици Роми од средното образование од петта категорија со месечна стипендија во износ
од 600 денари за девет месеци во годината.“
Во ставот 7 по зборот: „активности“ се додаваат
зборовите: „и се планираат стипендии за учениците од
став 6 од оваа програма“.
По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:
„Со Потпрограма 32 - Подршка на средното образование на Ромите, согласно расположивите средства за
2017 година се планираат стипендии за ученици Роми
од средното образование.“
Ставот 8 станува став 9.
Во ставот 9 кој станува став 10, по зборот: „стандард“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Потпрограма 32 - Подршка на средното образование на Ромите“.
Табелата се заменува со нова табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6834/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ПОСРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АДСКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
3004.
Врз основа на член 22, 287, 418 став (3) од Законот за трговските друштва („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 28/2004; 84/2005;
25/2007; 87/2008; 42/2010; 48/2010; 24/2011;
166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013;
38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015;
6/2016; 30/2016 и 61/2016) и член 2 од Одлуката за
дополнување на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во
државна сопственост, донесена од Владата на Република Македонија во својство на Собрание на
Акционерското друштво за приредување игри на
среќа АД – Скопје, во државна сопственост број
42-1032/1 од 17.2.2015 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.28/15), Надзорниот одбор на друштвото, на состанокот одржан на
20.10.2017 година го утврди Пречистениот текст на
Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост. Пречистениот текст на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа
АД – Скопје, во државна сопственост ги опфаќа:
Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр.123/07), Одлука за изменување и дополнување
на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, број 19-6288/1 од 02.12.2008 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.158/08), Одлука за изменување и дополнување
на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, број 19-445/1 од
10.02.2009 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.21/09), Одлука за изменување на Статутот на
Акционерското друштво за приредување игри на
среќа АД – Скопје, во државна сопственост, број
19-2994/1 од 23.06.20009 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 81/09), Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво
за приредување игри на среќа АД – Скопје, во
државна сопственост, број 42-11383/1 од 29.12.2014
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.202/14) и Oдлука за дополнување на Статутот на
Акционерското друштво за приредување игри на
среќа АД – Скопје, во државна сопственост број
42-1032/1 од 17.2.2015 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 28/15).
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СТАТУТ
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД - СКОПЈЕ, ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет и основање
Член 1
Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето,
предметот на работење, износот на основната главнина, предностите што за себе ги задржува основачот,
бројот на акциите од секој род и класа, постапката за
одржување и свикувањето на собранието, видот, составот и начинот на избор на управниот одбор и надзорниот одбор,организацијата на друштвото, формата и
начинот на објавувањата и други одредби што се од
значење за Акционерското друштво за приредување игри на среќа во државна сопственост (во натамошниот
текст: Друштвото).
Член 2
Друштвото го основа Република Македонија.
Во име на основачот Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и потпишува изјава.
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО
Член 3
Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува
во правниот промет под фирма: Акционерско друштво
за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија.
Скратен назив на фирмата е: Државна лотарија на
Македонија.
Член 4
Седиштето на друштвото е во Скопје на Булевар
Гоце Делчев бр. 8.
Член 5
Друштвото има печат, штембил и заштитен знак.
Формата на печатот, штембилот и заштитниот знак
ќе се утврдат со посебен акт.
III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО
Член 6
Предмет на работење на друштвото е:
Приоритетна дејност 92.71 – коцкање, обложување
и игри на среќа:
Општи игри на среќа:
- лото;
- спортска прогноза;
- лотарија;
- инстант лотарија;

- томбола и
- наградна игра
Посебни игри на среќа:
- игри на автомати за игри на среќа
- обложување на спортски натпревари
- обложување на спортски натпревари преку интернет.
IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ
БРОЈ, ПРАВА И ОБВРСКИ
Член 7
Основната главнина на друштвото изнесува
276.345.000 денари, односно 4.500.000 евра и тоа
3.500.000 евра во непаричен влог, согласно проценка на
овластен проценител и 1.000.000 евра паричен влог според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, уплатен при уписот на друштвото.
Основната главнина е распоредена на 45 000 обични акции кои ги поседува акционерот Република Македонија со номинална вредност од 100 евра според средниот курс на Народна банка на Република Македонија
објавен еден ден пред усвојување на одлуката за измена на стаутот.
Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат со
одлука на Собранието на друштвото.
V. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА СОБРАНИЕ
Член 8
Правата и обврските на Собранието на друштвото
ги врши Владата на Република Македонија.
Член 9
Собранието на друштвото се свикува под услови и
случаи определени со Законот за трговски друштва.
1. Собрание
Член 10
Собранието одлучува само за прашањата изрично
определени со закон и со овој статут, а особено за:
- измена на статутот на друштвото;
- одобрување на Годишната сметка, за финансиските извештаи и на Годишниот извештај за работата на
друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
- избор и отповикување на членовите на надзорниот
одбор;
- промената на правата врзани за одделни видови и
родови акции;
- одобрување на менаџерски договор што се склучува меѓу друштвото и Претседателот на управниот одбор и Заменик претседателот на управниот одбор;
- одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на управниот одбор и
надзорниот одбор;
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- зголемување и намалување на основната главнина
на друштвото;
- издавање акции и други хартии од вредност;
- назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;
- преобразба на друштвото во друга форма на друштво, како и за статусните промени на друштвото;
- одлучува за покривање на загубата на друштвото
и
- престанување на друштвото.
I. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ
НА УПРАВУВАЊЕ
Член 11
Управувањето на друштвото е организирано според
двостепен систем (управен одбор и надзорен одбор).
1. Управен одбор
Член 12
Со Друштвото управува управен одбор кој се состои од 5 членови. Надзорниот одбор ги избира членовите на Управниот одбор.
Со одлуката за избор на членовите на Управниот
одбор, од редот на членовите на управниот одбор се
именуваат претседател на Управниот одбор и заменик
претседател на Управниот одбор.
Член 13
Мандатот на членовите на управниот одбор изнесува четири години. Изборот отповикувањето на членовите на управниот одбор се врши со јавно гласање.
Член 14
Претседателот на управниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење
на записникот од состаноците и за организацијата на
други форми преку кои управниот одбор работи и одлучува.
Ако претседателот на управниот одбор од кои било
причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на управниот
одбор претседава заменик претседателот на Управниот
одбор, а во негово отсуство член на Управниот одбор
именуван од надзорниот одбор.
Член 15
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 отуѓување 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;
- донесува одлука за утврдување на престанување
на потребата од работа на определен број работници од
деловни причини;
- одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица) кои го вршат секојдневното водење на работењето на друштвото;
- одлучува за преземање на мерки за заштита при
работа, противпожарна заштита и унапредување на животната средина;
- ги донесува општите акти на друштвото;
- ги утврдува работните места со услови на работа
потешки од нормалните;
- 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 презема потребни дејствија за исполнување на со закон пропишани обврски на друштвото;
- одлучува за службените патувања во странство,
доколку патуваат повеќе од тројца вработени во друштвото;
- одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите предвидени со актите 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;

3 ноември 2017

- врши и други работи кои не се во надлежност на
Собранието и надзорниот одбор на друштвото.
Член 16
Со претходно одобрение на надзорниот одбор,
Управниот одбор одлучува за:
1. намалување или проширување на предметот на
работење на друштвото;
2. суштествени внатрешни организациони промени
на друштвото што се определуваат со акт на друштвото;
3. воспоставување на долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за друштвото или
нејзино прекинување;
4. сите прашања кои се однесуваат на износ кој надминува 50.000 евра во денарска противредност;
5. основање и престанување на подружници на
друштвото и промени во истите.
Член 17
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 18
Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од
половина од вкупниот број на членови на Управниот
одбор.
Член 19
Одлуките на управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.
Записникот од состаноците на Управниот одбор
задолжително содржи податоци за членовите кои гласале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на образложението за причината за гласањето.
Член 20
Правата и обврските на претседателот на Управниот одбор и Заменик претседателот на Управниот одбор,
покрај правата и обврските определени со закон и овој
статут, се определуваат со Договор за уредување на односите помеѓу Друштвото и претседателот на Управниот одбор и помеѓу Друштвото и заменик претседателот
на Управниот одбор (менаџерски договори).
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.
Член 21
Во односите со трети лица Друштвото го застапуваат
претседателот на Управниот одбор кој носи назив генерален директор и заменик претседателот на Управниот одбор кој носи назив заменик на генералниот директор.

Бр. 156 - Стр. 13

Во отсуство на Генералниот директор го заменува
Заменик претседателот на Управниот одбор кој носи
назив Заменик на генералниот директор.
Член 22
Генералниот директор ги има следните надлежности:
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. ја организира и обезбедува работната дисциплина во друштвото;
7. ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој статут и другите акти на друштвото;
8. изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;
9. одлучува во прв степен за поединечните права,
обврски и одговорности на работниците;
10. склучува договори;
11. назначува раководни лица кои го водат секојдневното работење на друштвото;
12. формира стручни комисии и работни тела;
13. го информира управниот одбор за одделни прашања од работењето на друштвото;
14. за работите од својата надлежност издава акти,
упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на друштвото;
15. врши други работи во врска со работењето на
друштвото.
2. Надзорен одбор
Член 23
Надзорниот одбор се состои од 5 (пет) членови , од
кои два члена се независни. Членовите на надзорниот
одбор ги избира Собранието на друштвото.
При изборот на членовите на надзорниот одбор се
назначува кои членови се избираат како независни членови на надзорниот одбор.
Член 24
За членови на првиот надзорен одбор се назначуваат:
- Хаљит Ајдини,
- Зоран Крстаноски,
- Владимир Цветиновски,
- Наташа Стојмановска (независен),
- Кирил Божиновски (независен).
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Член 25
Надзорниот одбор од редот на своите членови, со
мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на
надзорниот одбор, избира претседател на надзорниот
одбор.
Член 26
Претседателот на надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водење на евиденцијата на состаноците и организирањето на другите
начини на работа и на одлучување на надзорниот одбор.
Ако претседателот од кои 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 мнозинство гласови од присутните членови на надзорниот одбор.
Член 27
Мандатот на членовите на надзорниот одбор изнесува четири години, освен за првиот надзорен одбор
чиј мандат е до првото Годишно собрание.
Член 28
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 во 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 десетина 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 15 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.
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 мнозинство
членови од присутните членови на надзорниот одбор.
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Член 29
Надзорниот одбор може во секое време да го разреши претседателот на надзорниот одбор и да избере нов
претседател на надзорниот одбор.
Член 30
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 31
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе
од половина од вкупниот број на членови.
Записникот од состаноците на Управниот одбор
задолжително содржи податоци за членовите кои гласале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на образложението за причината за гласањето.
Член 32
Одлуките на надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на надзорниот одбор.
Записникот од состаноците на Управниот одбор
задолжително содржи податоци за членовите кои гласале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на образложението за причината за гласањето.
Член 33
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.
VII .ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО
Член 34
Организациони делови на друштвото се дирекција
и подружници.
Со акт на управниот одбор, по претходно одобрение од надзорниот одбор, поблиску се уредува внатрешната организација на друштвото и работите кои
се извршуваат во друштвото.
VIII. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО
Член 35
Управниот одбор на друштвото формира комисии
од редот на своите членови и други лица за прашања
од делокруг на друштвото.
Член 36
Начинот на работа на комисиите се уредува со актот со кој се формирани.
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IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО
Член 37
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
20% од нето добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат 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.
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.
Во друштвото се создава посебна резерва заради
покривање на загуба на друштвото.
X. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА
Член 38
Распределбата на добивката на 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.
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.
Член 39
Доколку друштвото со Годишната сметка искаже
загуба, собранието на друштвото донесува одлука за
покривање на искажаната загуба.
Одлука за покривање на загубата, собранието на
друштвото ја донесува на предлог на управниот одбор
на друштвото, во кој се содржани причините за настанување на загубата и предлог за начинот на нејзиното
покривање.
XI. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО
ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО
Член 40
Сите акти што ги донесува управниот одбор се
објавуваат во службеното гласило на друштвото или на
огласна табла.
XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО
Член 41
Прашањата кои се од значење на друштвото, а не се
уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на
друштвото согласно закон и овој статут.

Бр. 156 - Стр. 15

Актите на друштвото ги донесува управниот одбор и
истите не можат да бидат во спротивност со овој статут.
Актите на друштвото влегуваат во сила со денот на
донесувањето.
XIII. ДЕЛОВНА ТАЈНА
Член 42
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.
XIV. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ
Член 43
Овој статут се менува и дополнува со одлука за измена и дополнување на статутот.
Постапка за измени и дополнување на статутот можат да покренат управниот одбор, односно надзорниот
одбор како и акционерите кои имаат најмалку една десеттина 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.
Одлуката за измени и дополнувања на статутот ја
донесува собранието на друштвото.
Собранието со одлука за измена и дополнување на
статутот го овластува управниот одбор да подготви
пречистен текст на статутот во кој што се внесуваат измените извршени со одлуката за измена на статутот како и одлуките кои имаат карактер на одлука за измена
на статутот.
XV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 44
Овој статут влегува во сила со донесувањето, а ќе
се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Пречистениот текст е утврден од Надзорниот одбор на Државна лотарија на Македонија на состанокот
одржан на 20.10.2017 година.
Бр. 02-3228/3
20 октомври 2017 година
Скопје

Надзорен одбор
Претседател,
Бојан Јанев, с.р.
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