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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1995. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПО-

ЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
користење и располагање со стварите на државните органи, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 31 март 2015 година. 
   
     Бр. 08-1506/1                              Претседател 
31 март 2015 година            на Република Македонија,                       

   Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ 
 

Член 1 
Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи (“Службен весник на Република Македо-
нија“ број 180/14), во членот 13 зборовите: “1 април 
2015 година“ се заменуваат со зборовите:  “1 мај 2015 
година“. 

 
Член 2 

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

_____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHFRYTËZIM 

DHE DISPONIM ME SENDET E ORGANEVE 
SHTETËRORE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
shfrytëzim dhe disponim me sendet e organeve shtetërore 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
180/14), në nenin 13 fjalët: “1 prill 2015“ zëvendësohen 
me fjalët: “1 maj 2015“. 

  Стр. 
2010. Решение за стекнување на статус 

на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија ................ 9 

2011. Пречистен текст на Статут на опе-
раторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна  
сопственост, Скопје ............................. 10 

 Огласен дел....................................... 1-48 
 

 
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
_____________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1996. 

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13 и 177/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИС-
КИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, 
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛ-
НИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ  

ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните 

плаќања, корисниците на средствата, максималните износи 
и начинот на директните плаќања за 2015 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 16/15 и 42/15) во 
членот 2 став (2) во табелата по подмерката 1.14. се додава 
нова подмерка 1.15. која гласи: 

 
   
1.15. Директни плаќања 

за производство на 
млади растенија од 
цвеќе во ин витро 
услови - 

-Корисници на оваа 
подмерка се земјодел-
ски стопанства запи-
шани во Регистар на 
снабдувачи на саден 
материјал кои имаат 
произведено и прода-
дено младо растение 
од родот Орхидеи вид 
Phalaenopsis во ин вит-
ро услови во период од 
1 јануари до 15 мај 
2015 година; 
-Висината на дирек-
тните плаќања изнесу-
ва 70,00 денари по про-
дадено младо растение 
кое е произведено во 
ин витро услови со 
микроразмножување и 
користење на хранливи 
агарски подлоги кои 
имаат желатинска ст-
руктура во санитарно-
исправни услови 
-Максимален број на 
млади растенија е 
88.000 по корисник. 
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Член 2 
Во членот 4 по точката 3 се додава нова точка 4 ко-

ја гласи: 
„4. За подмерката 1.15 од член 2 став (2) од оваа 

Уредба крајниот рок за поднесување на барања е 20 мај 
2015 година.“ 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-3307/1 Претседател на Владата 

24 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1997. 

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 
ствари - објекти кои се наоѓаат на КП.бр.5986 во КО 
Охрид 4, Вила на Министерство за внатрешни работи 
во Охрид, на место викано Горица и тоа: 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 
1, кат ПO-1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, површина 175 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина 41 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 
1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, површина 164 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 
1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина 58 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 
1, кат ПO-1, број 3, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда П, површина 89 м2 и 

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, површина 142 м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2026/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1998. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
24.3.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАР-
ЦИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИН-
ТЕРУНИОН – ГРУП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОП-
ЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БРИЈА“ С. МОЈАНЦИ,  

ОПШТИНА АРАЧИНОВО 
 
1. На Друштвото за производство, градежништво, 

трговија и услуги ИНТЕРУНИОН – ГРУП ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје  се доделува концесија за експлоата-
ција на минерална суровина – кварцит на локалитетот 
“Брија” с.Мојанци, општина Кичево, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7546600 4655200 
Т-2 7546900 4655650 
Т-3 7547150 4656500 
Т-4 7546800 4657100 
Т-5 7547550 4656900 
Т-6 7547600 4656350 
Т-7 7547600 4655800 
Т-8 7547250 4655780 
Т-9 7547000 4655350 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.819750km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 42-2147/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1999. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на  24.3.2015 
година,  донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „IMMEDIATE 
RESPONSE 15”, ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, РЕ-
ПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „IMMEDI-

ATE RESPONSE 15” (во натамошниот текст: вежбов-
ната активност), која ќе се одржи во Република Хрват-
ска, Република Словенија и Сојузна Република Герма-
нија, во периодот од 9 септември 2015 година до 22 
септември 2015 година, се испраќаат 15 (петнаесет) 
припадници на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата), од кои 7 припадници во 
Република Хрватска, 7 припадници во Република Сло-
венија и 1 припадник во Сојузна Република Германија. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Држави во Република Ма-
кедонија, а дневниците за службено патување ги обез-
бедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 42-2584/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2000. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15) 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.03.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-
ДИНКА „ДЕТСКА АКАДЕМИЈА РЕА“, ВО ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 
приватна установа за деца - детска градинка „Детска 
академија РЕА“ во Тетово на ул. ,,Маршал Тито” бб . 

  
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од Друштвото за услуги 
ЕДУЦАТИОН ЦЕНТЕР – РЕА ДООЕЛ увоз-извоз Те-
тово со ЕДБС 4028013521677, со седиште на ул. „Браќа 
Миладинови“ бр.136 Тетово. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, 
културно-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 

менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 
од една до шест години живот, односно до вклучување 
во основното образование согласно Законот за заштита 
на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во објект на ул.„Маршал Тито“ 
бб,  Тетово, со површина од 600м². 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е околу 80 деца на возраст од една 
до шест години, односно до вклучување во основното 
образование и ќе бидат распоредени во две згрижувач-
ко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата ут-
врдени со Законот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/14). 

  
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на 
албански јазик, согласно  Законот за заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 42-2780/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2001. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14) 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.3.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА 

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ„ -  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за дет-
ски болести - СКОПЈЕ му престанува користењето на 
движнaта ствар: 

   
 
 
  

Вид на 
опрема 

Модел Производител Количина 

1 Апарат за 
анестезија 

Watox35 Миндреј 1 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Градска општа болница „8-ми Септември„ -  
Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетска клиника за детски болести - СКОПЈЕ склу-
чува договор со директорот на Јавната здравствена ус-
танова Градска општа болница „8-ми Септември„ -  
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движнaта ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2789/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2002. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 17.3.2015 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКИ БРОД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 
Ред. 
број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 4 
2. Маса 1 
3. Дрвени клуб маси 2 
4. Столици 3 
5. Столици-фотељи 4 
6. Работни столици 2 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Маке-
донски Брод. 

  
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Македонски Брод со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2959/28 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2003. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/14), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјодел-
ство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13 и 177/14), член 51 од Законот за тутун и тутун-
ски производи („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 
99/13, 164/13 и 151/14), член 12 од Законот за виното 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10, 
53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13) и член 53 од Зако-
нот за сточарството („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 116/10 и 23/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.3.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2015 година (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 200/14, 30/15 и 42/15) во делот II 
став 1 во табелата по подмерката 1.14. се додава нова 
подмерка 1.15. која гласи: 

 
1.15. Директни плаќања за производство на млади 

растенија од цвеќе во ин витро услови 
 
Во делот XII во табелата во мерката број 1 во коло-

ната „број на подмерка“ се додава нов ред кој гласи: 
  

 1.15 мај 2015 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ . 

 
Бр. 42-3308/1 Претседател на Владата 

24 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

2004. 
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5 од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на 
Република Македонија“ број 39/2014 и 188/2014) а во 
врска со член 222 и член 223 од Законот за општа уп-
равна постапка (38/2005, 110/2008 и 51/2011), Директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
19.3.2015 година го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКА 
 
1. Во Одлуката донесена од Директорот на Агенци-

јата за електронски комуникации заведена со Наш број 
0307-2694/1 од 10.12.2014 година, објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 42/2015 од 
17.03.2015 година, СЕ ВРШИ ИСПРАВКА на шестиот 
став од образложението на одлуката така што зборови-
те “ Правилникот за утврдување на годишниот надо-
месток за користење на радиофреквенциите” се заме-
нува со “Правилникот за утврдување на годишниот на-
доместок за надзор на пазарот”. 

2. Заклучокот е составен дел на Одлуката донесена 
од Директорот на Агенцијата за електронски комуни-
кации заведена со наш број 0307-2694/1 од 10.12.2014 
година. 

3. Овој заклучок да се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“, веднаш по неговото доне-
сување. 

 
Бр. 0307-1134/1  

24 март 2015 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2005. 
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот 

за ветеринарно здравство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, 
донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

ВО 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Годишната наредба за здравствена заштита на 

животните во 2015 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 24/15), во членот 1 точка 1 по-
точка 1.1 во ставот 8 зборовите: ”Трошоците за вакци-
нацијата против Класична чума кај свињите на живот-
ните кои се одгледуваат во одгледувалишта со повеќе 
од 11 животни годишно во целост се на товар на одгле-
дувачот/сопственикот на животните. Трошоците за 
вакцинација против Класична чума кај свињите на жи-
вотните во одгледувалишта со помалку од десет живот-
ни годишно ќе се исплатат согласно одредбите од 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2015 година во висина од 
50% од висината на цената утврдена за оваа активност 
согласно Одлуката за висината на надоместоците за 
спроведување на активности од јавен интерес од облас-
та на здравствена заштита на животните, а останатите 
50% се на товар на соспственикот на животните” се за-

менуваат со зборовите: „Трошоците за вакцинација 
против Класична чума кај свињите во одгледувалишта 
во кои се одгледуваат повеќе од десет животни годиш-
но во целост се на товар на одгледувачот/сопственикот 
на животните. Трошоците за вакцинација против Кла-
сична чума кај свињите во одгледувалишта во кои се 
одгледуваат десет и помалку животни годишно се на 
товар на Агенција за храна и ветеринарство и се испла-
ќаат од Програмата за користење на средства за здрав-
ствена заштита на животните во 2015 година”. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-13/5  

27 март 2015 година Директор, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

________ 
  

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 
2006. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 
2, член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 
7 и член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 
став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 
став 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 
29.08.2014 година, во врска со поднесеното Барање за 
доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, 
бр.08-649 од 19.03.2015 година, и Заклучокот бр.02-
2315/8 од 30.03.2015 година, на својата 13-та седница 
одржана на 30.03.2015 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 
ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 
КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИС-
ТИ ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА ДРЖАВНО НИВО  

 
1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за телевизиско емитува-

ње на програмски сервис со претежно забавен општ 
формат, на државно ниво, на правното лице Друштво 
со ограничена одговорност “Company 21” ДОО, Репуб-
лика Косово, Приштина, Палата на медиумите - Анекс, 
со ЕМБС 70124965 и даночен број 600085361. 

Телевизискиот програмски сервис од став 1 на оваа 
точка ќе се емитува преку јавна електронска комуника-
циска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

2. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-
ва за временски период од 9 (девет) години. 

3. По приемот на оваа Одлука за доделување доз-
вола, правното лице на кое му е доделена дозволата од 
точка 1. на оваа Одлука, треба да регистрира трговско 
радиодифузно друштво во соодветниот регистар на 
Централен регистар на Република Македонија. 

Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде ос-
новано од правното лице на кое му е доделена дозвола-
та од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен надо-
месток на сметка на Агенцијата, за секоја тековна годи-
на почнувајќи од датумот на доделување на дозволата 
во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на 
фактурата издадена од Агенцијата.  



1 април 2015  Бр. 52 - Стр. 7 

 
 

4. Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде 
основано од правното лице на кое му е доделена дозво-
лата од точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне 
со вршење на дејноста најдоцна до 30 септември 2015 
година.  

Во случај на непочитување на рокот за започнување 
со вршење на дејноста наведен во став 1 на оваа точка 
од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената доз-
вола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го 
избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифу-
зери. 

5. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-
цата на Агенцијата.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

   
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, доделува дозвола за теле-
визиско или радио емитување преку јавна електронска 
комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-
сурс или преку сателит, за која не се распишува јавен 
конкурс и дозволата се доделува по барање на заинте-
ресирана страна на начин и постапка утврдени со нап-
ред цитираниот Закон.  

Друштвото со ограничена одговорност “Company 
21” ДОО, Република Косово, Приштина, Палата на ме-
диумите - Анекс, со ЕМБС 70124965 и даночен број 
600085361, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски поднесе Барање за доделување дозвола без 
објавување на јавен конкурс, бр.08-649 од 19.03.2015 
година, за телевизиско емитување на програмски сер-
вис со претежно забавен општ формат, на државно 
ниво. Телевизискиот програмски сервис за кој се доде-
лува оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна електрон-
ска комуникациска мрежа што не користи ограничен 
ресурс. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува 
условите и обврските утврдени со Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесе-
ни врз основа на овој Закон, како и тоа дека на правно-
то лице Друштво со ограничена одговорност “Company 
21” ДОО, Република Косово, Приштина, Палата на ме-
диумите - Анекс, како подносител на Барањето, не му е 
одземена дозвола за телевизиско или радио емитување 
во последните 5 (пет) години.      

По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, 
правното лице на кое му е доделена дозволата од точка 
1. на оваа Одлука, треба да регистрира трговско радио-
дифузно друштво во соодветниот регистар на Центра-
лен регистар на Република Македонија. Трговското ра-
диодифузно друштво, кое ќе биде основано од правно-
то лице на кое му е доделена дозволата од точка 1. на 
оваа Одлука, ќе плаќа годишен надоместок на сметка 
на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од 
датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (три-
есет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и 
наплата на надоместокот за дозволата за телевизиско 
емитување по барање преку јавна електронска комуни-
кациска мрежа што не користи ограничен ресурс ги ут-
врдува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги согласно член 80 од напред цитираниот За-
кон и согласно Правилникот за процедурите на финан-
сиското и сметководственото работење на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-
6222/1 од 12.12.2014 година. 

Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде ос-
новано од правното лице на кое му е доделена дозвола-
та од точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне 
со вршење на дејноста најдоцна до 30 септември 2015 
година, така што во случај на непочитување на рокот 
за започнување на дејноста, согласно член 82 став 1 
алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги, се утврди дека Агенцијата ќе ја одземе 
доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е 
издадена и ќе го избрише радиодифузерот од региста-
рот на радиодифузери.  

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на 13-та седница, одржана на 30.03.2015 година, до-
несе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 
нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на веб страницата на 
Агенцијата. 

 
 

Бр. 08-649 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги 
31 март 2015 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
 
Упатство за правно средство: Против оваа одлука 

Барателот за доделување дозвола за телевизиско еми-
тување преку јавна електронска комуникациска мрежа, 
може да поднесе тужба за поведување на управен спор 
пред надлежен суд, во рок од 30 дена од денот на прие-
мот на одлуката. 

__________ 
2007. 

Врз основа на член 144 став 3 и став 4 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 184/13, 13/14, 
44/14, 101/14 и 132/14), а во согласност со Заклучокот 
на Советот на Агенцијата бр.02-2315/6 од 30.03.2015 
година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги, на 13-та седница одржана на 
30.3.2015 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИТЕ ЗА ПРИБИ-
РАЊЕ СИГНАЛИ ОД ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ 
ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ДА-
ВАТЕЛИТЕ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ  

УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ 
 

I. Општи одредби 
 

Предмет на уредување 
Член 1 

Со овој Правилник се утврдува централната лока-
ција за прибирање на сигналот од далечнските собирни 
точки и локациите за прибирање сигнали од оператори-
те на јавни електронски комуникациски мрежи и дава-
телите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 
(во понатамошниот текст: далечински собирни точки).  

 
II.Посебни одредби 

Член 2 
Централната локација за прибирање на сигналот од 

далечинските собирни точки се наоѓа во седиштето на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги во Скопје. 

 
Член 3 

Локациите на далечинските собирни точки , се 
сместени во следниве населени места во секој од реги-
оните: 
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- далечинска собирна точка - Скопје, лоцирана во 
Скопје која служи како собирна точка за регионот Д1- 
Црн Врв/Скопје. 

- далечинска собирна точка - Велес, лоцирана во 
Велес која служи како собирна точка за регионот Д1- 
Црн Врв/Велес. 

- далечинска собирна точка - Куманово, лоцирана 
во Куманово која служи како собирна точка за регио-
нот Д2-Страцин. 

- далечинска собирна точка - Штип, лоцирана во 
Штип која служи како собирна точка за регионот Д3 – 
Туртел. 

- далечинска собирна точка - Струмица, лоцирана 
во Струмица која служи како собирна точка за регио-
нот Д4- Боскија. 

- далечинска собирна точка - Битола, лоцирана во 
Битола која служи како собирна точка за регионот Д5-
Пелистер. 

- далечинска собирна точка - Охрид, лоцирана во 
Охрид која служи како собирна точка за регионот Д6-
Мали Влај. 

- далечинска собирна точка - Дебар, лоцирана во 
Дебар која служи како собирна точка за регионот Д7 - 
Стогово, и 

- далечинска собирна точка - Тетово, лоцирана во 
Тетово која служи како собирна точка за регионот Д8-
Попова Шапка. 

 
Член 4 

Операторите кои реемитуваат програмски сервиси 
или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 
барање се должни до далечинските собирни точки ло-
цирани во секое од подрачјата на регионално ниво на-
ведени во член 3 од овој Правилник својот излезен 
сигнал континуирано да го испорачуваат со идентична 
содржина на онаа која им е достапна на нивните прет-
платници. Во врска со обврската утврдена во ставот 1 
на овој член, операторите кои реемитуваат програмски 
сервиси или давателите на аудиовизуелни медиумски 
услуги по барање треба да дадат изјава заверена на но-
тар, дека излезниот сигнал кој го испорачуваат до дале-
чинската собирна точка лоцирана во подрачјето на ре-
гионално ниво, заради негова натамошна дистрибуција 
до системот за програмски надзор во централната лока-
ција за прибирање на сигналот во седиштето на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги во Скопје, ,е со идентична содржина со онаа која ја 
доставаат до крајните корисници. 

Доколку операторот на јавна електронска комуни-
кациска мрежа нуди повеќе програмски пакети до крај-
ните корисници, до далечинската собирна точка го ис-
порачува сигналот на програмскиот пакет кој ги сод-
ржи сите програмски сервиси кои ги реемитува. 

 
Член 5 

До далечинската собирна точка - Скопје, својот 
сигнал треба да го достават операторите на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување 
на програмски сервиси или давателите на аудиовизуел-
ни медиумски услуги по барање од регионалното под-
рачје  Д1/Црн Врв - Скопје, односно во град Скопје и 
општините: Чучер Сандево, Арачиново, Илинден, Пет-
ровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште. 

До далечинската собирна точка - Велес, својот 
сигнал треба да го достават операторите на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување 
на програмски сервиси или давателите на аудиовизуел-
ни медиумски услуги по барање од регионалното под-
рачје  Д1 /Црн Врв-Велес, односно во општините: Ве-
лес, Чашка, Свети Николе, Лозово, Градско, Росоман, 
Неготино и Кавадарци. 

До далечинската собирна точка - Куманово, својот 
сигнал треба да го достават операторите на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување 
на програмски сервиси или давателите на аудиовизуел-
ни медиумски услуги по барање од регионалното под-
рачје  Д2-Страцин, односно во општините: Куманово, 
Липково, Старо Нагоричане, Ранковце, Крива Паланка 
и Кратово.  

До далечинската собирна точка - Штип, својот 
сигнал треба да го достават операторите на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување 
на програмски сервиси или давателите на аудиовизуел-
ни медиумски услуги по барање од регионалното под-
рачје  Д3-Туртел, односно во општините: Штип, Про-
биштип, Кочани, Македонска Каменица, Чешиново-
Облешево, Карбинци, Зрновци, Виница, Делчево, Пех-
чево и Берово. 

До далечинската собирната точка - Струмица, сво-
јот сигнал треба да го достават операторите на јавни 
електронски комуникациски мрежи кои вршат рееми-
тување на програмски сервиси или давателите на ауди-
овизуелни медиумски услуги по барање од регионално-
то подрачје  Д4-Боскија, односно во општините: Стру-
мица, Радовиш, Конче, Василево, Босилево, Ново Село, 
Дојран, Богданци, Валандово и Гевгелија. 

До далечинската собирна точка - Битола својот 
сигнал треба да го достават операторите на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување 
на програмски сервиси или давателите на аудиовизуел-
ни медиумски услуги по барање од регионалното под-
рачје Д5-Пелистер, односно во општините: Битола, 
Прилеп, Новаци, Могила, Кривогаштани, Долнени, 
Крушево, Демир Хисар, Ресен, Пласница, Кичево и 
Македонски Брод. 

До далечинската собирна точка - Охрид, својот 
сигнал треба да го достават операторите на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување 
на програмски сервиси или давателите на аудиовизуел-
ни медиумски услуги по барање од регионалното под-
рачје  Д6-Мали Влај, односно во општините: Охрид, 
Струга, Вевчани и Дебарца. 

До далечинската собирна точка - Дебар, својот 
сигнал треба да го достават операторите на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување 
на програмски сервиси или давателите на аудиовизуел-
ни медиумски услуги по барање од регионалното под-
рачје Д7-Стогово, односно во општините: Дебар, Мав-
рово и Ростуша и Центар Жупа. 

До далечинската собирна точка - Тетово, својот 
сигнал треба да го достават операторите на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување 
на програмски сервиси или давателите на аудиовизуел-
ни медиумски услуги по барање од регионалното под-
рачје Д8-Попова Шапка, односно во општините: Те-
тово, Гостивар, Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Же-
лино, Јегуновце и Теарце. 

 
Член  6 

Доставувањето на сигналот до далечинската собир-
на точка е на трошок на операторите на јавна електрон-
ска комуникациска мрежа и давателите на аудиовизу-
елни медиумски услуги по барање. 

 
III. Завршни одредби 

Член 7 
 
Техничките карактеристики на доставениот сигнал 

ќе биде утврден со одлука на Директорот. 
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Влегување во сила 
Член 8 

 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 31.01.2016 го-
дина. 

 
 

Бр. 01-2408/1 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги 
30 март 2015 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
__________ 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2008. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  член 9 алинеја 3  од  Законот за Сове-
тот  на Јавните обвинители на Република Македонија 
(„Службен  весник на РМ“ бр. 150/07), на својата сед-
ница одржана на 1.4.2015 година ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

Ивица Ефремов роден 19.10.1962 година, избран на 
06.12.2005 година за  јавен обвинител во Основното  
јавно обвинителство Велес, се разрешува од функција-
та јавен обвинител во Основното јавно обвинителство 
Велес, поради сторени кривични дела кои го прават не-
достоен за вршење на функцијата јавен обвинител сог-
ласно член 48 став 1 од Законот за Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 
престанува заклучно со 1.4.2015 година. 

  
III 

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

 
 Совет на јавните обвинители 

СОР Бр. 2/15 на Република Македонија, 
1 април 2015 година Претседател, 

Скопје Петар Аневски, с.р. 
__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2009. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Трговското друштво за производ-
ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Битола, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 1.4.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Трговското друштво за производство на елек-

трична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Би-
тола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 
3, Битола, му се одобрува користење на повластена та-
рифа на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за термоелектроцентралата на 
биогас „ЛОГОВАРДИ“ со инсталирана моќност од 2 
МW и со локација на К.П. бр.40/1, м.в. Маскарник, КО 
Логоварди, с.Новаци, Општина Битола. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Трговско друштво за производ-

ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски 
Мурато бр. 3, Битола; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-BG-178; 

- назив на електроцентралата: термоелектроцентра-
ла на биогас „ЛОГОВАРДИ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
К.П.бр.40/1, м.в. Маскарник, КО Логоварди, с.Новаци, 
Општина Битола;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2 
МW; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за термоелектроцентралата на биогас „ЛОГО-
ВАРДИ“, УП1 бр.08-04/14 од 20.2.2014 година, однос-
но во зависност од инсталираната моќност на термое-
лектроцентралата на биогас „ЛОГОВАРДИ“ се одобру-
ва користење на повластена тарифа од 18 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-40/15  

1 април 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

________ 
2010. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Трговското друштво за производ-
ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Битола, за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 1.4.2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за производство на елек-

трична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Би-
тола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 3, 
Битола, му се издава решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за термоелектро-
централата на биогас „ЛОГОВАРДИ“ со инсталирана 
моќност од 2 МW и со локација на К.П. бр.40/1, м.в. Мас-
карник, КО Логоварди, с.Новаци, Општина Битола. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Трговско друштво за производ-

ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски 
Мурато бр. 3, Битола; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-BG-178; 

- назив на електроцентралата: термоелектроцентра-
ла на биогас „ЛОГОВАРДИ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
К.П.бр.40/1, м.в. Маскарник, КО Логоварди, с.Новаци, 
Општина Битола;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2 МW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 16.800.000 kWh; 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

1.4.2030 година. 
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-39/15  

1 април 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

________ 

 
АД МЕПСО 

2011. 
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, 
138/14), а во согласност со  Статутарната Одлука за из-
менување и дополнување на Статутот на Операторот 
на електропреносниот систем на Македонија, Акцио-
нерско друштво за пренос на електрична енергија и уп-
равување со електроенергетскиот систем, во државна 
сопственост, Скопје бр. 42-645/1 од 10.2.2015 годинa, 
Надзорниот Одбор на Друштвото на 64-от состанок од-
ржан на ден 12.3.2015 година изготви  

 
П Р Е Ч И С Т Е Н  Т Е К С Т  

НА СТАТУТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОП-
РЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АК-
ЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕК-

ТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  
СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Статут се утврдува: фирмата, седиштето, 
предметот на работење, износот на основната глав-
нина, номиналната вредност на акциите, бројот на ак-

циите, правата, обврските, ограничувањата и погоднос-
тите, предностите што за себе ги задржува основачот, 
постапката за свикување и одржување на собранието, 
фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, соста-
вот и начинот на избор на органот на управување, орга-
низација, формата и начинот на објавувањата и други 
одредби што се од значење за Операторот на електроп-
реносниот систем на Македонија, Акционерско друш-
тво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во државна сопственост, 
Скопје (во натамошниот текст:Друштвото). 

 
Член 2 

Друштвото настана со Одлука за поделба на Акцио-
нерското друштво за производство, пренесување и дис-
трибуција на електрична енергија “Електростопанство 
на Македонија” во државна сопственост, Скопје бр.23-
3343/1 од 27.9.2004 година, донесена од Владата на Ре-
публика Македонија, врз основа на Законот за преоб-
разба на Електростопанство на Македонија. („Службен 
весник на РМ“ бр. 19/04). 

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

 
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

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

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

Друштвото има скратено име АД МЕПСО. 
 

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

“Максим Горки” бр.4. 
 

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

врдат со акт на Управниот одбор. 
 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 6 
Предмет на работење на Друштвото се следните 

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

топла вода 
40.1  Производство и дистрибуција нa електрична 

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

трична енергија 
40.2 Производство на гас и производство на гасо-

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

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

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

63.1  Претовар на товар и складирање 
63.4 Активности на други посредници во сообра-

ќајот 
64 Поштенски активности и телекомуникации 
64.2 Телекомуникации 
72 Компјутерски и сродни активности 
72.3 Обработка на податоци 
74 Други деловни активности 
74.2 Архитектонски инжинерски  и соодветни 

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

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

енергетски системи 
- Надворешно трговски промет со непрехранбени 

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

топла вода 
40.1  Производство и дистрибуција нa електрична 

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

трична енергија 
 
 Претежните дејности на Друштвото пренос на 

електрична енергија е дејност од јавен интерес. 
 

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, 
НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И 

НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА, ОБВРСКИ, 
ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ 

 
Член 7 

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

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

Ниеден акционер или група на акционери немаат 
никакво право на првенство на купување или приори-
тетно право за претплатување или купување на каков 
било дел од какво било ново или дополнително издава-
ње на акции или хартии од вредност што може да се 
претворат во акции или на друг начин даваат право на 
акции, освен во обем што се бара во Законот за тргов-
ски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии 
од вредност се или одсега ќе бидат одобрени или на кој 
било начин да се издадени. 

 
V. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 8 

Основачот не задржува посебни погодности за себе. 
 

VI. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И  
ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ 

 
Член 9 

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

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

Член 10 
Собранието на Друштвото се свикува во случаите 

определени со закон, како и и кога тоа го бара интере-
сот на Друштвото и на акционерот. 

 
1. СОБРАНИЕ 

 
Член 11 

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

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

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

3. Избор и отповикување на членовите на Надзорен 
одбор; 

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

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

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

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

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

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

VII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ 
 

Член 12 
Фирма на Основачот е Влада на Република Македо-

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

денска” б.б. 
Матичен број на основачот е 4064674. 
 

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

 
Член 13 

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

Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-
ниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање. 

На секои три месеци Управниот одбор донесува 
тримесечни финансиски извештаи за работата на 
Друштвото. 

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

 
1. УПРАВЕН ОДБОР 

 
Член 14 

Со Друштвото управува Управен Одбор кој се сос-
тои од 8 членови. Членовите на Управниот Одбор ги 
избира Надзорниот Одбор. 

 
Член 15 

Со одлуката за избор на членовите на Управниот 
одбор, еден од членовите на Управниот одбор се име-
нува за Претседател на Управниот одбор и се опреде-
лува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за 
која област од работењето на Друштвото. 
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Член 16 
Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-

сува четири години. 
 

Член 17 
Претседателот на Управниот одбор ги свикува сос-

таноците и претседава со нив и е одговорен за водење 
на записникот и за организацијата на други форми пре-
ку кои Управниот одбор работи и одлучува. 

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

 
Член 18 

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

 
Член 19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. одлучува за преземање на електроенергетски 
објекти;  

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

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

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

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

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

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

новни средства; 

24. одлучува за издавање на основните средства на 
Друштвото под закуп; 

25. ги определува работните места на кои странски 
државјани не можат да засноваат работен однос; 

26. ги утврдува работните места со услови на рабо-
та потешки од нормалните; 

27. одлучува за барањата од надлежни органи и 
институции; 

28. ги определува овластените потписници на 
Друштвото; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. основање и престанување на подружници на 
Друштвото; 

7.  донесување на одлуки  кои се однесуваат на из-
нос над 50.000 евра; 

8. давање согласност за службени патувања, докол-
ку патуваат повеќе од тројца вработени од Друштвото. 

 
Член 20 

Членовите на Управниот одбор учествуваат и рабо-
тат на состаноци. 

Управниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

 
Член 21 

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

 
Член 22 

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

На состаноците на Управниот одбор се води запис-
ник, во кој задолжително се внесуваат податоци за пое-
динечното гласање на секој член на Управниот одбор 
со образложение за причините за гласањето. 

 
Член 23 

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

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

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

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

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

 
Член 25 

Генералниот директор ги има следните надлеж-
ности:  

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

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

3. ја утврдува материјалната одговорност на работ-
ниците; 

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

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

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

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

9. се грижи за остварување на обврските на Друш-

твото од областа на одбраната; 

10. изготвува елаборат за економските, технолош-

ките, структуралните и други промени, кои предизви-

кале потреба од намалување на бројот на вработените; 

11. одлучува во прв степен за поединечните права, 

обврски и одговорности на работниците;  

12. формира стручни комисии и работни тела; 

13. го информира Управниот одбор за одделни пра-

шања од работењето на Друштвото;  

14. за работите од својата надлежност издава акти, 

упатства, налози и наредби со кои се обезбедува рабо-

тењето на Друштвото; 

15. врши други работи во врска со работењето на 

Друштвото. 
 

Член 26 

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува 

Генералниот Директор во негово отсуство и носи назив 

Заменик на Генералниот Директор. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши правните работи и е одговорен за правните, кад-

ровските и општите работи на Друштвото и носи назив 

Директор за правни и општи работи во Дирекција. 

Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-

ганизира и е одговорен за преносната мрежа и носи на-

зив Директор за пренос на електрична енергија. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-

ганизира и е одговорен за управувањето со електропре-

носниот систем и носи назив Директор за управување 

со електропреносниот систем. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 

врши финансиските и комерцијални работи и е одгово-

рен за финансиското и комерцијално работење на 

Друштвото, и носи назив Директор за финансиски ра-

боти во Дирекција. 

Еден од членовите на Управниот Одбор ги води и 

врши работите од Информационите Технологии и Те-

лекомуникации и носи назив Директор за Информаци-

они Технологии и Телекомуникации во Дирекција. 

Еден од членовите на Управниот одбор го води, ор-

ганизира и е одговорен за пазарот на електрична енер-

гија и носи назив Директор за управување со пазарот 

на електрична енергија. 

 

2. НАДЗОРЕН ОДБОР 

 

Член 27 

Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кои 

два члена се независни. 

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собра-

нието на Друштвото. 

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 

назначува кои членови се избираат како независни чле-

нови на Надзорниот одбор. 

 

Член 28 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 

мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на 

Надзорниот одбор, избира Претседател на Надзорниот 

одбор. 

 

Член 29 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-

сува четири години. 

 

Член 30 

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува сос-

таноците и претседава со нив, одговорен е за водењето 

на евиденцијата за состаноците и организирањето на 

другите начини на работа и на одлучување на Надзор-

ниот одбор. 

Ако Претседателот од кои и да е причини не е во 

можност да ја врши функцијата Претседател или ако е 

отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претсе-

дава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство 

членови од присутните членови на Надзорниот одбор. 

 

Член 31 

Надзорниот одбор може во секое време да го разре-

ши Претседателот и да избере нов Претседател на Над-

зорен одбор. 

 

Член 32 

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-

ботат на состаноци. 

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржува-

ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 

одлуката која што се донесува без одржување на соста-

нок. 
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Член 33 

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 

од половина од вкупниот број на членови. 

 

Член 34 

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за доне-

сени ако за нив гласале повеќе од половината од вкуп-

ниот број на членови на Надзорниот одбор. 

На состаноците на Надзорниот одбор се води запис-

ник, во кој задолжително се внесуваат податоци за пое-

динечното гласање на секој член на Надзорниот одбор 

со образложение за причините за гласањето. 

 

Член 35 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 

со Друштвото. 

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги про-

верува книгите и документите на Друштвото, како и 

имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите 

од вредност. 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 

Член 36 

Организациони делови на Друштвото се Дирекција 

и Подружници. 

 

Член 37 

Подружниците на Друштвото се организираат со 

акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Над-

зорниот одбор. 

 

Член 38 

Со подружницата раководи директор кој го имену-

ва Управниот одбор. 

 

Член 39 

Директорот на Подружницата ги врши следните ра-

боти:  

1. Организира, координира и раководи со процесот 

на работата во Подружницата; 

2. Обезбедува примена на законските прописи и на 

актите на Друштвото; 

3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот 

одбор и одлуки и насоки дадени од Генералниот дирек-

тор; 

4. Се грижи за реализација на планските задачи; 

5. Склучува договори и презема други правни деј-

ства, во рамките на овластувањата дадени од Управни-

от одбор;  

6. Се грижи за одржување на работната и техно-

лошката дисциплина и презема мерки за нејзино оства-

рување; 

7. Поднесува извештаи за работата на Подружница-

та на Управниот одбор; 

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбе-

дување на заштита на работа и заштита од пожар;  

9.  Предлага расходување и оттуѓување на основни 

средства; 

10. Врши набавки во рамките на своите овластува-

ња согласно донесена Одлука од Управниот одбор;  

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

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

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

 
Член 40 

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

 
X. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 41 

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

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

от договор и други Комисии формирани од Управниот 
одбор, Надзорниот одбор, Генералниот директор и Ди-
ректорите на Подружници на Друштвото по укажана 
потреба во процесот на работењето. 

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

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

 
Член 42 

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

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

 
Член 43 

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

 
XI. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА 

(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД) 
 

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

кој не може да биде помал од 5% од добивката, се до-
дека резервите на Друштвото не достигнат износ кој-
што е еднаков на една десетина од основната главнина. 
Ако така создадената резерва се намали, мора да се до-
полни на ист начин. 

 
1. Посебни резерви заради покривање на загуби или 

други издатоци 
 

Член 45 
Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради 

покривање на други издатоци за: 

- осигурување од ризик на вработените за специ-

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

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

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

Средствата за посебните резерви ќе се водат на по-
себни сметки, одвоено од другите сметки на Друш-
твото. 

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

 
XII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ 

 
Член 46 

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

 
Член 47 

Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-
сува предлози, мислења и забелешки во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата на работниците ут-
врдени со закон и колективен договор. 

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

 
XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО 

ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 
 

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

јавуваат во службеното гласило на Друштвото. 
 

XIV. АКТИ НА ДРУШТВОТО 
 

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

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

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

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

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

- И други акти согласно закон и колективен дого-
вор. 

Член 50 

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден 

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

ку определено. 

 

XV. ОДБРАНА 

 

Член 51 

Во воена состојба Друштвото продолжува со врше-

ње на дејноста, заради што во согласност со Законот за 

одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува 

соодветни подготовки и изработува документи за рабо-

та во воена состојба. 

 

Член 52 

Во воена состојба Друштвото презема мерки за 

заштита на работниците и материјалните добра од вое-

ни дејствија. 

 

Член 53 

Заради заштита на тајните податоци и информации 

од областа на одбраната, Друштвото спроведува соод-

ветни мерки за нивна заштита. 

 

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 54 

Средствата, правата и обврските на АД за произ-

водство, пренесување и дистрибуција на електрична 

енергија “Електростопанство на Македонија” во 

државна сопственост, Скопје, ги презема Друштвото, 

согласно Планот за поделба. 

Дел од работниците од Акционерското друштво за 

производство, пренесување и дистрибуција на елек-

трична енергија “Електростопанство на Македонија” 

во државна сопственост, Скопје ги презема Друштвото, 

од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно 

списокот на работници кој е составен дел на Планот за 

поделба. 

 

Член 55 

До донесување на актите на Друштвото ќе се при-

менуваат актите на поранешното Друштво, доколку не 

се во спротивност со закон и овој Статут. 

 

Член 56 

Со влегување во сила на овој Статут престанува да 

важи Статутот на Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-

нос на електрична енергија и управување со електрое-

нергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје, 

објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 13/2015 од 

28.1.2015 година. 

 

Член 57 

Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. 

 

НО бр.02-1369/7-1 Надзорен Одбор на АД МЕПСО 

12 март 2015 година Претседател, 

Скопје Драгослав Рајичиќ, с.р. 
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