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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА
Член 1
Во Законот за здравјето на растенијата („Службен
весник на Република Македонија“ број 29/2005,
81/2008, 20/2009, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13 и 43/14)
членот 78 се менува и гласи:
„ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА
Државната фитосанитарна лабораторија (во понатамошниот текст ДФЛ) е орган на државна управа во
состав на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство, со статус на биро.
ДФЛ врши специјализирани лабораториски тестови
на растенија, растителни производи и други објекти и
предмети во лабораторија, со цел дијагностицирање и
детерминирање на штетни организми, микотоксини,
испитување на физичко-хемиските својства на фитофармацевтските производи, анализа на активна супстанца, синергисти, антидоти, коформуланти, основни
супстанции и адитиви кои се користат во прехранбената индустрија и во производство на храна за животни,
резидуи од пестициди во примарни земјоделски производи и нивни преработки, биогени амини и органски
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киселини, храна и храна за животни од растително потекло, примарни земјоделски производи и нивни преработки од растително потекло во конвенционално и
органско производство, анализа на семенски и саден
материјал, анализа на ГМО во растенија и растителни
производи и друго.
За вршење на работите од став 2 на овој член за
потребите на министерствата, органите во состав на
министерствата, самостојните органи на државната управа, сертификациски тела и приватни оператори во
Република Македонија, ДФЛ наплаќа надоместок.
Висината на надоместокот од став 3 на овој член ја
утврдува Владата на Република Македонија на предлог
на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на реално направените трошоци за
извршените лабораториски анализи и тестови.
Средствата остварени од надоместокот од став 2 на
овој член се приход на Буџетот на Република Македонија“.
Член 2
По членот 78 се додаваат три нови члена: 78-а, 78-б
и 78-в кои гласат:
„Член 78-а
Вршењето на работите од својата надлежност, особено вршење на лабораториските анализи, ДФЛ ги заснова врз стандардните методи ISO, OIV, ISTA, CIPAC
и EPPO протоколи за работа во соодветната област.
Член 78-б
Со ДФЛ раководи директор, кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
За именување на директор се објавува јавен оглас
во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден
од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен
јазик различен од македонскиот јазик.
За директор на Државната фитосанитарна лабораторија може да биде именувано лицe коe:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен образование;
4) има минимум пет години работно искуство;
- поседува еден од следниве меѓународно признати
сертификати за активно познавање на англискиот јазик
не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFEL) - најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво;
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС( BULATS) - најмалку 60 бода или
- AПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
5) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
Член 78-в
Средствата за финансирање на ДФЛ се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
ДФЛ може да остварува сопствени приходи, приходи од донации и од други извори утврдени со овој или
друг закон.”

Бр. 158 - Стр. 3

Член 3
Директорот на Државната фитосанитарна лабораторија именуван до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжува да ја врши функцијата до
истекот на мандатот за кој е именуван.
Член 4
Одредбите од член 2 од овој закон со кои се додава
нов член 78-б ќе отпочнат да се применуваат од денот
на отпочнувањето на примената на Законот за административните службеници, освен условот за познавање на странски јазик кој ќе отпочне да се применува
две години од денот на влегувањето на сила на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËNDETIN E BIMËVE
Neni 1
Në Ligjin për shëndetin e bimëve (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 29/2005; 81/2008;
20/2009; 57/10; 17/11; 148/11, 69/13 dhe 43/14) neni 78
ndryshohet si vijon:
“LABORATORI FITOSANITAR SHTETËROR”
Laboratori Fitosanitar Shtetëror (në tekstin e
mëtejshëm LFSH) është organ i administratës shtetërore
në përbërje të Ministrisë të Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave,me status të byrosë.
LFSH-ja kryen teste të specializuara laboratorike mbi
bimët, prodhimet bimore dhe mbi objekte dhe sende të
tjera në laborator, me qëllim të diagnostifikimit dhe
përkufizimit të organizmave të dëmshëm, mikotoksinë,
ekzaminimit të cilësive fizike-kimike të prodhimeve
fitofarmaceute, analizë të substancës aktive, sinergistë,
antidotë, koformulantë, substanca themelore dhe aditivë që
shfrytëzohen në industrinë ushqimore dhe në prodhim të
ushqimit të kafshëve , rezidue nga pesticidet në prodhimet
bujqësore primare dhe përpunimet e tyre, aminet biogjene
dhe acidet organike, ushqimi dhe ushqimi për kafshët me
origjinë bimore, prodhimet bujqësore primare dhe
përpunimet e tyre me origjinë bimore në prodhime
konvencionale dhe organike, analizë të materialit faror dhe
bimor, analizë të OMG-së në bimë dhe prodhimet bimore
dhe të tjera.
Për kryerjen e punëve nga paragrafi 2 i këtij neni për
nevojat e ministrisë, organet në përbërje të ministrisë,
organet vetëqeverisëse të administratës shtetërore, trupat
certifikues dhe operatorët privatë në Republikën e
Maqedonisë LFSH-ja arkëton kompensim.
Lartësinë e kompensimit nga paragrafi 3 i këtij neni e
përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me
propozim të Ministrisë të Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave, në bazë të shpenzimeve reale të
bëra për analizat dhe testet e realizuara laboratorike.
Mjetet e realizuara nga kompensimi i paragrafit 2 të
këtij neni janë të hyra të Buxhetit të Republikës së
Maqedonisë".
Neni 2
Pas nenit 78 shtohen tre nene të reja: 78a, 78b, dhe 78v
si vijojnë:
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„Neni 78-a
Kryerjen e punëve nga kompetenca e saj, kryerjen e
veçantë të analizave laboratorike, LFSH-ja i themelon mbi
metodat standarde ISO, OIV, ISTA, CIPAC dhe
protokollet EPPO për punë nga sfera përkatëse.
Neni 78- b
Me LFSH-në udhëheq drejtori, që e emëron dhe
shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë me
propozim të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave.
Për emërimin e drejtorit publikohet shpallje publike së
paku në tre gazeta zyrtare që botohen në tërë territorin e
Republikës së Maqedonisë nga të cilët njëra nga gazetat
që botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve
që flasin gjuhë zyrtare
të ndryshme
nga gjuha
maqedonase.
Drejtor i Laboratorit Fitosanitar Shtetëror mund të
emërohet personi që:
1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
2) në momentin e emërimit me aktgjykim gjyqësor të
plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion
kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit,
veprimtarisë ose detyrës;
3) ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK-së ose ka
të mbaruar shkallën VII/1 të arsimit;
4) ka minimum pesë vjet përvojë pune;
- posedon
një nga certifikatat e pranuara
ndërkombëtare për njohuri aktive të gjuhës angleze jo më
të vjetër se pesë vjet:
- OEFEL (TOEFEL) - së paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) – së paku
nivelin B2 (B2);
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) – të dhënë,
- BULATS ( BULATS) - së paku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) - së paku nivelin B2 (B2) dhe
5) ka të dhënë testin psikologjik dhe testin për
integritet.
Neni 78-v
Mjetet për financim të LFSH-së sigurohen nga Buxheti
i Republikës së Maqedonisë.
LFSH-ja mund të realizojë të hyra personale, të hyra
nga donacionet dhe nga burimet tjera të përcaktuara me
këtë ose ligj tjetër.”
Neni 3
Drejtori i Laboratorit Fitosanitar Shtetëror i emëruar
deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji vazhdon ta
kryejë funksionin deri në skadimin e mandatit për të cilin
është i emëruar.
Neni 4
Dispozitat nga neni 2 i këtij ligji me të cilat shtohet
neni i ri 78-b do të fillojnë të zbatohen nga dita e fillimit të
zbatimit të Ligjit për nëpunës administrativë, përveç
kushtit për njohjen e gjuhës së huaj që do të fillojë të
zbatohet dy vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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4970.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2014 година.
Бр. 07-4025/1
27 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Член 1
Во Законот за безбедност и здравје при работа
(„Службен весник на Република Македонија” брoj
92/2007, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13 и 164/13) во членот 11 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) По изјава за безбедност, работодавачот е должен да обезбеди мислење од синдикатот или преставникот на вработените таму каде што нема синдикат.”
Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3),
(4), (5) и (6).
Член 2
Во членот 12 став (2) зборовите: ,,свој претставник”
се заменуваат со зборовите: ,,претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот
на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при
работа”.
Член 3
Во членот 13 зборовите: ,,нивните претставници” се
заменуваат со зборовите: ,,претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник
на репрезентативниот синдикат или претставникот на
вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа.”
Член 4
Во членот 26 став (1) зборовите: ,,нивните претставници” се заменуваат со зборовите: ,,претседателот
на синдикалната организација, односно синдикалниот
претставник на репрезентативниот синдикат, или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат
и претставникот на вработените за безбедност и здравје
при работа.”
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Член 5
Во членот 27 став (1) по зборот ,,вработените” се
става запирка, а зборовите: ,,или на нивните претставници” се заменуваат со зборовите: ,,претседателот на
синдикалната организација, односно синдикалниот
претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат
и претставникот на вработените за безбедност и здравје
при работа.”
Во ставот (2) зборот ,,претставниците” се заменува
со зборовите ,,претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на
вработените за безбедност и здравје при работа.”
Член 6
Во членот 30 став (1) алинеја 1 по зборот „работа“
се додаваат зборовите: „најмалку два пати годишно, а
по потреба и повеќе пати во годината“.
Во алинејата 3 сврзникот ,,и” се заменува со запирка.
Во алинејата 4 точката на крајот на реченицата се
заменува со сврзникот “и” и се додава нова алинеја 5,
која гласи:
,,- задолжително писмено да бидат известени од
страна на работодавачот, веднаш, а најдоцна во рок од
48 часа од настанот, за смртен случај, колективна несреќа и повреда при работа која предизвикува времена
неспособност за работа во траење повеќе од три работни дена, како и за секоја појава која преставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста на вработените при работа.”
Член 7
По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:
„Член 30-а
Правата утврдени со членот 30 став (1) од овој закон, покрај претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа, ги имаат и претседателот на
синдикалната организација, односно синдикалниот
претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат.”
Член 8
Во членот 36 став (1) по зборот ,,трудот“ се додаваат зборовите: ,,и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на
вработените за безбедност и здравје при работа”.
Член 9
По главата IV. се додава нова глава IV. – a и два нови члена 42-а и 42-б кои гласат:
„IV.- а ЗАШТИТА НА СТУДЕНТИ ЗА ВРЕМЕ НА
ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО РУДНИЦИ ВО РАМКИ
НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА
Член 42-а
(1) Право на безбедност и здравје при работа согласно одредбите од овој закон имаат студенти кога се
наоѓаат на практична работа во рудниците во рамки на
образовната програма.
(2) Работодавачот е должен пред започнување со
практична работа во рудниците да ги запознае со мерките за здравје и безбедност при работа.

Бр. 158 - Стр. 5

Член 42-б
(1) Извршувањето на практичната работа во рудниците може да започне само по претходно одобрение од
одговорното лице кај работодавачот за завршена обука
за практична работа на студентите. Пред секое започнување на практична работа студентите ќе потпишат
изјава дека се запознаени со мерките за безбедност и
здравје при работа.
(2) Работодавачот е должен на студентите да им
обезбеди лична заштитна опрема и да ги обучи за користење на истата.
(3) За време на практичната работа работодавачот и
организаторот на практичната работа назначуваат по
едно одговорно лице кое ќе присуствува за време на
изведувањето на практичната работа.
(4) Работодовачот во соработка со организаторот на
практичната работа треба да изготват план за работните места кои се безбедни за извршување на практичната работа за студентите.“
Член 10
Во членот 56 став (1) алинеја 1 зборовите: ,,нивните
претставници” се заменуваат со зборовите: ,,претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат
или претставникот на вработените таму каде што нема
синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа”.
Во алинејата 6 зборовите: ,,нивните претставници”
се заменуваат со зборовите: ,,претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат, или претставникот
на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при
работа”.
Во алинејата 7 зборовите: ,,нивните претставници”
се заменуваат со зборовите: ,,претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот
на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при
работа”.
Член 11
Во членот 58 став (1) алинеја 13 сврзникот “и” се
заменува со запирка.
Алинејата 14 се менува и гласи:
„ -во рок од 48 часа не го извести органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата на
трудот и претседателот на синдикалната организација,
односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените и
претставникот за секој смртен случај, колективна несреќа и повреди при работа кои предизвикуваат времена
неспособност за работа повеќе од три работни дена, како и за секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста на вработените при работа (член 36), “.
По алинејата 14 се додаваат три нови алинеи 15,16
и 17, кои гласат:
“- не ги запознае студентите со мерките за безбедност и здравје при работа пред започнување со практичната работа во рудниците (член 42-а став (2));
- изведува практична работа без потпишана изјава
од студентите дека се запознаени со мерките за безбедност и здравје при работа (член 42-б став (1)) и
`- не обезбеди лична заштитна опрема за студентите
и обука за користење на истата (член 42-б став (2)).”
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Член 12
Се овластува Законодавно правната комисија при
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за безбедност и здравје при работа.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија.
________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI DHE SHËNDET GJATË PUNËS
Neni 1
Në Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 92/2007,
136/11, 23/13, 25/13, 137/13 dhe 164/13) në nenin 11 pas
paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
“(2) Pas deklaratës së përgatitur për siguri, punëdhënësi
është i detyruar të sigurojë mendim nga sindikata ose
përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë.”
Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (3),
(4), (5) dhe (6).
Neni 2
Në nenin 12 paragrafi (2) fjalët: “përfaqësuesin e tyre”
zëvendësohet me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale,
përkatësisht
përfaqësuesi
sindikal
i
sindikatës
reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk
ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe
shëndet gjatë punës”.
Neni 3
Në nenin 13 fjalët: “përfaqësuesit e tyre” zëvendësohen
me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht
përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose
përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe
përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë
punës”.
Neni 4
Në nenin 26 paragrafi (1) fjalët: “përfaqësuesit e tyre”
zëvendësohen me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale,
përkatësisht
përfaqësuesi
sindikal
i
sindikatës
reprezentative, ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk
ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe
shëndet gjatë punës”.
Neni 5
Në nenin 27 paragrafin (1) pas fjalëve: “të punësuarit”
vendoset presje, kurse fjalët: “ose të përfaqësuesve të tyre”
zëvendësohen me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale,
përkatësisht
përfaqësuesi
sindikal
i
sindikatës
reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk
ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe
shëndet gjatë punës”.
Në paragrafin (2) fjala “përfaqësuesit” zëvendësohet
me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht
përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose
përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe
përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë
punës”.
Neni 6
Në nenin 30 paragrafi (1) në alinenë 1 pas fjalës “punë”
shtohen fjalët “së paku dy herë në vit, kurse sipas nevojës
dhe më shumë herë në vit”.
Në alinenë 3 lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje.
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Në alinenë 4 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 5, si vijon:
“ – detyrimisht me shkrim të njoftohen nga
punëdhënësi, menjëherë, kurse më së voni në afat prej 48
orësh nga ngjarja, për rast vdekje, fatkeqësi kolektive dhe
lëndim gjatë punës e cila paraqet paaftësi të përkohshme
për punë në kohëzgjatje më shumë se tri ditë pune, si dhe
për çdo dukuri e cila paraqet rrezik të drejtpërdrejtë dhe e
rrezikon sigurinë e të punësuarve gjatë punës."
Neni 7
Pas nenit 30 shtohet paragraf i ri 30-a, si vijon:
“Neni 30-a
Të drejtat e përcaktuara me nenin 30 paragrafin (1) të
këtij ligji, përveç përfaqësuesit të të punësuarve për siguri
dhe shëndet gjatë punës, i kanë dhe kryetari i organizatës
sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i sindikatës
reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk
ka sindikatë.”
Neni 8
Në nenin 36 paragrafi (1) pas fjalës “puna” shtohen
fjalët: “dhe kryetari i organizatës sindikale, përkatësisht
përfaqësuesi sindikal i sindikatës reprezentative ose
përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe
përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë
punës”.
Neni 9
Pas kapitullit IV. shtohet kapitull i ri IV. - a dhe dy
nene të reja 42-a dhe 42-b si vijojnë:
“IV. -a MBROJTJA E STUDENTËVE GJATË PUNËS
PRAKTIKE NË MINIERA NË KORNIZA TË
PROGRAMIT ARSIMOR
Neni 42-a
(1) Të drejtë për siguri dhe shëndet gjatë punës në
pajtim me dispozitat e këtij ligji kanë studentë të cilët
gjenden në punë praktike në miniera në korniza të
programit arsimor.
(2) Punëdhënësi është i detyruar para fillimit të punës
praktike në miniera t’i njoftojë me masat për shëndet dhe
siguri gjatë punës.
Neni 42-b
(1) Realizimi i punës praktike në miniera mund të
fillojë vetëm me leje paraprake nga personi përgjegjës te
punëdhënësi për trajnim të kryer për punë praktike të
studentëve. Para secilit fillim të punës praktike studentët
do të nënshkruajnë deklarate se janë të njoftuar me masat
për siguri dhe shëndet gjatë punës.
(2) Punëdhënësi është i detyruar studentëve tu sigurojë
pajisje personale mbrojtëse dhe t’i trajnojë për shfrytëzimin
e saj.
(3) Gjatë kohës së punës praktike punëdhënësi dhe
organizatori i punës praktike shënon nga një person
përgjegjës i cili do të marr pjesë gjatë kohës së realizimit të
punës praktike.
(4) Punëdhënësi në bashkëpunim me organizatorin e
punës praktike duhet të përgatisin plan për vendet e punës
që janë siguruar për realizimin e punës praktike për
studentët.”
Neni 10
Në nenin 56 paragrafi (1) alineja 1 fjalët:
“përfaqësuesit e tyre” zëvendësohen me fjalët: “kryetari i
organizatës sindikale, përkatësisht përfaqësuesi sindikal i
sindikatës reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve
atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve
për siguri dhe shëndet gjatë punës”.
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Në alinenë 6 fjalët: “përfaqësuesit e tyre”
zëvendësohen me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale,
përkatësisht
përfaqësuesi
sindikal
i
sindikatës
reprezentative, ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk
ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe
shëndet gjatë punës”.
Në alinenë 7 fjalët: “përfaqësuesit e tyre”
zëvendësohen me fjalët: “kryetari i organizatës sindikale,
përkatësisht
përfaqësuesi
sindikal
i
sindikatës
reprezentative ose përfaqësuesi i të punësuarve atje ku nuk
ka sindikatë dhe përfaqësuesi i të punësuarve për siguri dhe
shëndet gjatë punës”.
Neni 11
Në nenin 58 paragrafi (1) alineja 13 lidhëza “dhe”
zëvendësohet me presje.
Alineja 14 ndryshohet si vijon:
“ – në afat prej 48 orësh nuk e njofton organin e
administratës shtetërore kompetent për punët nga
inspektimi i punës dhe kryetarin e organizatës sindikale,
përkatësisht përfaqësuesin sindikal të sindikatës
reprezentative ose përfaqësuesin e të punësuarve dhe
përfaqësuesin për çdo rast vdekje, fatkeqësi kolektive dhe
lëndim gjatë punës që paraqet paaftësi të përkohshme për
punë në kohëzgjatje më shumë se tri ditë pune, si dhe për
çdo dukuri e cila paraqet rrezik të drejtpërdrejtë dhe e
rrezikon sigurinë e të punësuarve gjatë punës (neni 36),”.
Pas alinesë 14 shtohen tri aline të reja 15, 16 dhe 17, si
vijojnë:
“ - nuk i njofton studentët me masat për siguri dhe
shëndet gjatë punës para fillimit me punën praktike në
miniera (neni 42-a paragrafi (2));
- realizon punë praktike pa deklaratë të nënshkruar nga
studentët se janë të njoftuar me masat për siguri dhe
shëndet gjatë punës (neni 42 - b paragrafi (1)) dhe
- nuk siguron pajisje personale mbrojtëse për studentët dhe
trajnim për shfrytëzim e saj (neni 42 - b paragrafi (2)).”
Neni 12
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
__________
4971.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПОЖАРНИКАРСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 октомври 2014 година.
Бр. 07-4026/1
27 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВОТО
Член 1
Во Законот за пожарникарството („Службен весник
на Република Македонија“ број 67/2004, 81/2007 и
55/13) во членот 5 став (4) зборовите: „општините
Врапчиште, Боговиње“ се заменуваат со зборовите:
„општината Врапчиште“, зборовите: „општината Липково“ се заменуваат со зборовите: „општините Липково и Старо Нагоричане“, по зборот „Јегуновце“ сврзникот „и“ се брише, се става запирка, по зборот „Теарце“
се става запирка и се додаваат зборовите: „Боговиње и
Желино“, а зборовите: „Кичево за општините Вранешница, Другово, Зајас и Осломеј“ се бришат.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ZJARRFIKJE
Neni 1
Në Ligjin për zjarrfikje ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 67/2004, 81/2007 dhe 55/13) në
nenin 5 paragrafi (4) fjalët: "komunat Vrapçishtë,
Bogovinë" zëvendësohen me fjalët: "komuna e
Vrapçishtës", fjalët:" komuna e Likovës" zëvendësohen me
fjalët: "komunat Likovë dhe Nagoriç i Vjetër", pas fjalës
"Jegunovc" lidhëza "dhe" shlyhet, vihet presje, pas fjalës
"Tearcë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "Bogovinë dhe
Zhelinë", ndërsa fjalët: "Kërçovë për komunat Vraneshticë,
Drugovë, Zajas dhe Osllomej" shlyhen.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4972.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА
ТЕЛЕФОНИЈА ОХР3106 КО КРАНИ ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на базна станица за мобилна телефонија ОХР3106 КО Крани, општина Ресен.

Стр. 8 - Бр. 158

30 октомври 2014

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-7511/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-7510/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

4973.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СЕРВИСИ КО БАРДОВЦИ ОПШТИНА
КАРПОШ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на сервиси КО Бардовци, општина Карпош.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5921м2, ги
има следните катастарски индикации:

4974.
Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот
за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МИНЕРАЛИТАС
КД” СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.НИВИЧИНО”
ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот “с.Нивичино” општина
Василево бр. 24-4035/1 од 1.7.2013 година, еднострано
се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.
2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести
концесионерот за едностран раскин на Договорот за
концесија од точка 1 од оваа одлука.
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за избор на најповолна
понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични
минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги „МИНЕРАЛИТАС КД” Скопје на локалитетот
„с.Нивичино” општина Василево бр. 41-882/1 од
14.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/13).
4. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.42-7637/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 9

4975.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВОЛКОВО СО РАЗРАБОТКА
НА БЛОК 3 КО ВОЛКОВО ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
Урбанистички план за село Волково со разработка на блок 3 КО Волково, општина Ѓорче Петров.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1096797м2,
и ги има следните катастарски индикации:

Стр. 10 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 158

30 октомври 2014

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42 - 8078/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 23

4976.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење 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 и
27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Стр. 24 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 158

30 октомври 2014

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 158

30 октомври 2014

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството
за труд и социјална политика.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува
договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42 - 8436/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

30 октомври 2014

4977.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува правото на сопственост на недвижните ствари кои се наоѓаат во Скопје на ул. „Џон Кенеди"
бр. 18, КП 4530, КО Чаир, и тоа:
- зграда 1, влез 1, намена на зграда A3, кат по, намена на посебен дел П, површина 183 м2,
- зграда 1, влез 2 намена на зграда A3, кат по, намена на посебен дел П, површина 153 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда A3, кат приз, намена на посебен дел СТ, површина 353 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда A3, кат приз, намена на посебен дел ПП, површина 79 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда A3, кат приз, намена на посебен дел СТ, површина 349 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда A3, кат приз, намена на посебен дел ПП, површина 79 м2,
- зграда 1, влез 3, намена на зграда A3, кат приз, намена на посебен дел ДП, површина 189 м2,
- зграда 1, влез 4, намена на зграда A3, кат приз, намена на посебен дел ДП, површина 127 м2,
- зграда 1, влез 4, намена на зграда A3, кат приз, намена на посебен дел ПП, површина 28 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда A3, кат К1, намена на посебен дел СТ, површина 313 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда A3, кат К1, намена на посебен дел ПП, површина 57 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда A3, кат К1, намена на посебен дел СТ, површина 330 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда A3, кат К1, намена на посебен дел ПП, површина 57 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда A3, кат К2, намена на посебен дел СТ, површина 268 м2,
- зграда 1, влез 1, намена на зграда A3, кат К2, намена на посебен дел ПП, поврпшна 30 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда A3, кат К2, намена на посебен дел СТ, површина 287 м2,
- зграда 1, влез 2, намена на зграда A3, кат К2, намена на посебен дел ПП, површина 30 м2,
- зграда 1, влез 3, намена на зграда A3, кат приз, намена на посебен дел ДП, површина 405 м2,

Бр. 158 - Стр. 33

- зграда 1, влез 3, намена на зграда A3, кат приз, намена на посебен дел ПП, површина 5 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-8549/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

4978.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија’’ бр. 6/12 и 144/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ВО ГРУПА, НА
ЛОКАЦИИ СО РЕФЕРЕНТНИ БРОЕВИ: 85 НА
РЕКА ПЕНА, 86 И 87 НА РЕКА ЧАРКИТ И 91 НА
РЕКА ШЕЛИЧЕ
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали
хидроелектрични централи во група, на локациите со
референтни броеви: 85 на река Пена, 86 и 87 на река
Чакрит и 91 на река Шеличе, спроведена во согласност
со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство
на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични
централи бр. 41-10238/1-13 од 27.01.2014 година.
2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
со изградба на мали хидроелектрични централи од точка 1 на оваа одлука се поништува, со оглед дека се дознаени такви околности кои доколку би биле познати
пред започнување на постапката за доделување на
концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи, не би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или јавниот повик суштински
би се разликувал.
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8807/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

4979.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија’’ бр. 6/12 и 144/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ВО ГРУПА, НА
ЛОКАЦИИ СО РЕФЕРЕНТНИ БРОЕВИ: 100, 101
И 102 НА РЕКА ЛЕШОЧКА
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали
хидроелектрични централи во група, на локации со референтни броеви: 100, 101 и 102 на реката Лешочка,
спроведена во согласност со Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесија за користење
на вода за производство на електрична енергија од 80
мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од
27.1.2014 година.
2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
со изградба на мали хидроелектрични централи од точка 1 на оваа одлука се поништува, со оглед дека се дознаени такви околности кои доколку би биле познати
пред започнување на постапката за доделување на
концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи, не би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или јавниот повик суштински
би се разликувал.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8807/2
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4980.
Врз основа на член 36 став (5) 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 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 21.10.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ЗА 2014 ГОДИНА
I
Во Програмата за конкурентност, иновации и претприемништвото за 2014 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 7/14) во дел I, став 1, во воведната реченица зборовите „15.690.000,00 (петнаесет
милиони и шестотини и деведесет илјади)“ се заменуваат со зборовите „11.690.000,00 денари (единаесет милиони и шестотини и деведесет илјади)“.
Во алинејата 1 зборовите: „12.390.000,00 (дванаесет
милиони и триста и деведесет илјади) се заменуваат со
зборовите: „8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини
и деведесет илјади)“.
Во алинејата 2 зборовите: „1.700.000,00 (еден милион и седумстотини илјади) се заменуваат со зборовите: „1.200.000,00 (еден милион и двестотини илјади)“, а
по зборот „ставки“ се додава бројот „426,“.
II
Во дел II, во Главата A, во ставот 1, износот
„12.390.000,00“ се заменува со износот „8.890.000,00“.
Во МЕРКА 1, износот „1.300.000,00“, се заменува
со износот „700.000,00“ и точката 1.1. се брише.
Точката 1.2. станува точка 1.1.
Во МЕРКА 3, износот „200.000,00“, се заменува со
износот „100.000,00“.
Во МЕРКА 5, износот „2.400.000,00“, се заменува
со износот „1.400.000,00“.
Во МЕРКА 6, износот „900.000,00“, се заменува со
износот „100.000,00“.
Во МЕРКА 7, износот „2.000.000,00“, се заменува
со износот „1.000.000,00“.
Во Главата Б, во ставот 1, износот „1.700.000,00“
се заменува со износот „1.200.000,00“.
Во МЕРКА 1. износот „1.700.000,00 “ се заменува
со износот „1.200.000,00“.
Во точка 1.1 износот „1.400.000,00“ се заменува со
износот „900.000,00“.
III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.42-8479/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 35

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4981.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08,
139/09 и 135/11), министерот за правда на ден
1.10.2014 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ
1. На нотарот Тасим Латиф Саити од Гостивар именуван на подрачјето на Основниот суд во Гостивар, му
престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.
2. Решението влегува во сила на ден 26.10.2014 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 09-5136/1
од 1.12.2009 година, лицето Тасим Саити е именуван за
нотар на подрачјето на Основниот суд во Гостивар. Нотарот Тасим Саити од Гостивар роден на 26.10.1950 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12,
166/12, 15/13, 170/13, 44/14 и 97/14) од причина што на
ден 26.10.2014 година наполнува 64 години живот и 15
години пензиски стаж.
Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова
решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-3254/1
1 октомври 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4982.
Mинистерот за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 62/05,
106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10,
47/11, 11/12, 39/12 , 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13), и барањето на „Синдикатот на работниците од управата,правосудните органи и здруженија на граѓани на
Република Македонија” дава

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО
ОДДЕЛ ВО ЈАВЕН СЕКТОР
1. Се утврдува репрезентативност на “Синдикатот
на работниците од управата,правосудните органи и
здруженијата на граѓани на Република Македонија” на
ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа
на „Aдминистративни и помошни услужни дејности”.
2 .Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за
временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3.Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
„Синдикатот на работниците од управата,правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република
Македонија” на ниво на гранка односно оддел, со седиште на ул.”12 Ударна Бригада” 2 а,Скопје до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член
213-в од Законот за работните односи.
Комисијата на седница одржана на ден 28.05.2014
година, по разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став 4 од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во областа на Aдминистративни и помошни услужни дејности во јавен сектор бр.08-7457/2 од
2.6.2014 година.
Имено, бројот на вработените во одделот Aдминистративни и помошни услужни дејности согласно
податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија Статистички преглед бр.2.1.13.18
од 17.06.2013 "Т-07: Вработени според економскиот
статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје
2013 година” во одделот - Aдминистративни и помошни услужни дејности изнесува 9622 вработени.Согласно приложените списоците на“ „Синдикатот на работниците од управата,правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија”, бројот на членови кои плаќаат членарина изнесува 5738 вработени односно 59.6% на ниво на гранка односно оддел во областа „Aдминистративни и помошни услужни дејности“ во јавен сектор.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Упатство за правно средство: Oваа решение е конечно и против истото може да се поднесе жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. бр.08-7457/3од 2.6.2014 година.
Бр. 08-7457/3-2013
21 октомври 2014 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4983.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 27.10.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Невена Крцковска- Малинковска, судија на Врховниот
суд на Република Македонија, со навршување на 64 години на 27.8.2014 година.
Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.
Бр. 07-1880/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

4984.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 27.10.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Катерина Оровчанец-Гратчаноска, судија на Апелационен суд Скопје, со навршување на 64 години на
23.9.2014 година.
Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.
Бр. 07-1881/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

4985.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 27.10.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Виолета Србинова, судија на Апелационен суд Скопје,
со навршување на 64 години на 1.10.2014 година.
Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.
Бр. 07-1882/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

4986.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 27.10.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Aлександар Филипов, судија на Апелационен суд Битола, со навршување на 64 години на 1.9.2014 година.
Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.
Бр. 07-1883/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

4987.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр
.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 27.10.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Драгица Стојанова, судија на Основниот суд Скопје 1
Скопје, со навршување на 64 години на 29.8.2014 година.
Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.
Бр. 07-1884/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 37

4988.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 27.10.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Љубе Трајчески, судија на Основен суд Гевгелија, со
навршување на 64 години на 2.10.2014 година.
Решението влегува во сила oд 1.11.2014 година.
Бр. 07-1885/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

4989.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 27.10.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Нада Белевска, судија на Основниот суд Кавадарци, со
навршување на 64 години на 3.9.2014 година.
Решението влегува во сила од 1.11.2014 година.
Бр. 07-1886/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

СПОГОДБИ
4990.
Врз основа на член 59, точка 1 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.
60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11 и 108/13), Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван
од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски и Министерството за здравство на Република Македонија,
претставувано од министерот Никола Тодоров, на
3.10.2014 година, склучија
СПОГОДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА
НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА
ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Со оваа Спогодба се уредува начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во
Република Македонија.

Член 2
При утврдување на најниската плата се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности
на стопанството, општото ниво на платите во земјата,
нивото на продуктивноста, социјалните давања и други
економски и социјални фактори и се утврдува во износ
од 12.654,00 денари.
Пресметувањето на најниската плата утврдена во
ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец октомври 2014 година.
Член 3
Најниската плата за одделни степени на сложеност
за полно работно време и нормален учинок на вработен
во јавна здравствена установа ќе се утврдува така што
износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (12.654,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во
Колективниот договор за здравствената дејност.
Член 4
Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде пониска од 15.779,00 денари.
Доколку платата за одделни степени на сложеност,
пресметана на начинот утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува под 15.779,00 ден., истата ќе се зголеми до износот 15.779,00 денари.
Член 5
Самостојниот синдикат за здравство, фармација и
социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа Спогодба, јавните здравствени установи да
ги усогласат актите за исплата на плати.
Член 6
Страните потписнички на оваа Спогодба можат да
договорат измени и дополнувања на истата во писмена
форма.
Член 7
Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.
Член 8
Со денот на влегување во сила на оваа Спогодба
престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.60/10.
Член 9
Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува со исплата на
платата за месец октомври 2014 година.
Бр. 0101-80/1
3 октомври 2014 година
Скопје

Бр. 07-9495/1
3 октомври 2014 година
Скопје

Самостоен синдикат за
здравство, фармација и
Министерство за здравство
социјална заштита на РМ
на Република Македонија
Претседател,
Министер,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р. Никола Тодоров, с.р.
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4991.
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот
за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112 и 113/2014),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 6 октомври
2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009,
8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012,
68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013, 119/2013, 172/2013, 10/2014,
138/2014 и 141/2014), се вршат следните измени и дополнувања:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02–16945/3
10 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 39

4992.
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот
за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и
113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на
27 октомври 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009,
8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012,
68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013, 119/2013, 172/2013, 10/2014,
98/2014, 138/2014 и 141/2014), се вршат следните измени и дополнувања:
Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе
се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.11.2014 година.
Бр. 02–17891/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
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ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН
И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
4993.
Врз основа на член 2 од од Одлуката за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката бр. 41-5615/1 од
20.8.2013 година на Владата на Република Македонија,
Одборот на Директори на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, на својот 67ми состанок, одржан на 19.9.2014 година го утврди
пречистениот текст на Статутот на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за РепубликатаСкопје.
Пречистениот текст на Статутот на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за РепубликатаСкопје ги опфаќа Статутот на Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката бр. 516246/3 од 5.4.2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2011), Одлуката за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката бр. 51-3245/1 од
19.5.2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр.75/2011) и Одлуката за изменување на
Статутот на Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката бр. 41-5615/1 од
20.8.2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.119/2013).
СТАТУТ
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И
СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКАТА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет и основање
Член 1
Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето
на друштвото; заштитниот знак, печатот и штембилот;
предметот на работење на друштвото; износот на основната главнина; номиналната вредност на акциите,
бројот на акциите, правата и ограничувањата на акционерите, обврските, ограничувањата и погодностите;
предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикување и одржување на собранието; фирмата, седиштето, ЕМБС на основачот; видот, составот
и начинот на избор на органот на управување и неговата надлежност; внатрешната организација; формата и
начинот на објавувањата што ги врши Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката
(во натамошниот текст: Друштвото); како и други прашања што се од значење за Друштвото.

Член 2
Друштвото се основа согласно Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување
со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
105/09)
Друштвото претставува правен следбеник на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија во поглед на
имотот, средствата, вработените, правата и обврските
поврзани со дејноста за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката, согласно членот 5 од Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување
со станбен и деловен простор на Република Македонија.
Член 3
Во име на основачот, Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и потпишува изјава-симултано основање.
Фирма и седиште
Член 4
Друштвото работи и учествува во правниот промет
под фирма: Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката-Скопје.
Скратен назив на фирмата е: АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор
од значење за Републиката – Скопје.
Во меѓународниот правен промет Друштвото ќе го
употребува називот: Joint stock company for construction
and management of residential properties and commercial
properties with significance for Republic of Macedonia –
Skopje.
Член 5
Седиштето на Друштвото е на улица „Орце Николов“ бр.138, Скопје.
Член 6
Друштвото има печат, штембил и заштитен знак.
Формата на печатот, штембилот и заштитниот знак
се утврдуваат со посебен акт на Одборот на директори.
Предмет на работење
Член 7
Предмет на работење на друштвото се дејностите
што се однесуваат на изградба и стопанисување со
станбениот простор и со деловниот простор од значење
за Републиката и тоа особено:
1) Подобрување на условите за стопанисување во
постојните станбени згради и станови;
2) утврдување на висина на закупот, склучување на
договори за закуп на станбен простор и за деловен
простор од значење за Републиката;
3) стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката;
4) водење на единствена евиденција на станбениот
простор и на деловниот простор од значење за Републиката;
5) поттикнување на развојот и изградбата на инфраструктурата за домување;
6) изградба, реновирање и одржување на станови
за непрофитно домување;
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7) изградба и продажба на станови и деловен простор за пазар;
8) инвестиционо и тековно одржување на станбениот и деловниот простор;
9) организирање и изградба на станбен и деловен
простор каде што инвеститор е Република Македонија;
10) ја реализира Годишната програма за изградба и
одржување на станбениот простор во сопственост на
Република Македонија, на Владата на Република Македонија со која се утврдува особено: изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи;
изградба на станбен и деловен простор наменет за продажба; стопанисување со станбен и деловен простор;
инвестиционо и тековно одржување на станбен и деловен простор, подобрување на условите на домувањето
во постојните станбени згради и станови; утврдување
на висината на закупот и политиката на склучување на
договори за закуп на станбен и деловен простор; водење на единствена евиденција на станбен и деловен
простор со кој стопанисува и организирање и изградба
на станбен и деловен простор каде што инвеститор е
Република Македонија;
11) работи околу уредување и подготвување на
градежно земјиште за градба и поместување на постојните објекти; санациски работи; организација на изградба на станбени објекти; инсталации; надзор при изградба и слично, уредување и одржување на улици и
сообраќајници, уредување и одржување на паркови, зелени и рекреациони површини; комерцијални работи
во остварување на функцијата во прометот на стоки и
услуги.
Друштвото врши стручно технички работи согласно Програмите за уредување на градежното земјиште,
врз основа на договор склучен со единица на локалната
самоуправа.
Во Централниот регистар на Република Македонија, се впишува Општата клаузула за бизнис, односно
во рамките на своето работење во внатрешно-трговскиот промет и во надворешно-трговскиот промет Друштвото ќе ги извршува сите дејности кои не се забранети
со закон освен оние за кои е потребна посебна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.
Приоритетна дејност на друштвото е:
- 68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).
II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Износ на основната главнина
Член 8
Основната главнина на друштвото утврдена со
проценката од независен проценител изнесува
46.357.487 евра, односно 2.851.402.668,00 денари според средниот курс на Народната банка на Република
Македонија објавен на денот пред усвојувањето на
Статутот.
Акција
Член 9
Основната главнина на Друштвото е распоредена
на 10.000 обични акции кои ги поседува акционерот –
Република Македонија, со номинална вредност од
4.635,75 евра за една акција односно 285.140,00 денари,
според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен на денот пред усвојувањето на
Статутот.
Сите права поврзани со акциите се уредуваат со
одлука на Собранието на Друштвото.

III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ
Член 10
Фирмата на основачот е: Влада на Република Македонија.
Седиштето на основачот е во Скопје на ул.„Илинденска“ б.б.ЕМБС е 4064674.
IV. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ
Член 11
Основачот не задржува посебни предности за себе.
V. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО
Член 12
Органи на Друштвото се:
- Собрание и
- Одбор на директори.
VI. СОБРАНИЕ
Член 13
Правата и обврските на Собранието на Друштвото
ги врши Владата на Република Македонија.
Член 14
Собранието на Друштвото се свикува под услови и
случаи определени со Законот за трговските друштва.
Годишното собрание мора да се свика најдоцна три
месеца по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, а не
подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеца од одржувањето на последното годишно собрание.
Собрание на Друштвото може да се свика и во времето меѓу две годишни собранија, во случаи предвидени со Законот за трговските друштва.
Надлежности на собранието
Член 15
Собранието одлучува само за прашањата изречно
определени со закон и со овој статут, а особено за:
- донесување и измени на статутот на Друштвото;
- одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на
Друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
- избор и отповикување на членовите на Одборот
на директори;
- одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на менаџерскиот договор што се
склучува помеѓу Друштвото и член на Одборот на директори;
- промена на правата врзани за одделни родови и
класи акции;
- 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;
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- преобразба на друштвото во друга форма на
Друштво, како и за статусните промени на Друштвото;
- одлучување за покривање на загубите на Друштвото и
- престанување на Друштвото.
VII. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО
Член 16
Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем, при што орган на управување
на Друштвото е Одбор на директори.
За членови на првиот Одбор на директори се назначуваат:
1. Цветко Грозданов – извршен директор,
2. Тони Димитриоски,
3. Драган Настески,
4. Решат Менга,
5. Шукри Лимани.
Состав и начинот на избор на членови
на Одборот на директори
Член 17
Одборот на директори е составен од 5(пет) члена,
од кои 1(еден) извршен и 4 (четири) неизвршни членови, при што 1(еден) од неизвршните членови е независен член.
Членовите на Одборот на директори се избираат за
време од 4 години со право на реизбор.
Собранието ги избира членовите на Одборот на директори со мнозинство гласови од вкупниот број гласови.
При изборот на членовите на Одборот на директори се назначува коj член се избира како независeн член
на Одборот на директори. Независниот член на Одборот на директори се избира од редот на неизвршните
членови на Одборот на директори.
Од избраните членови Одборот на директори назначува извршен член на Одборот на директори, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Одборот
на директори.
Извршниот член на Одборот на директори го носи
називот Генерален директор.
Неизвршен член на Одборот на директори не може
да биде избран во повеќе од пет Одбори на директори
како неизвршен член, како ни во повеќе од пет надзорни одбори на акционерски друштва со седиште во Република Македонија.
Извршниот член на Одборот на директори не може
да биде избран за извршен член, односно член на управен одбор во други акционерски друштва со седиште
во Република Македонија, но може да биде избран за
неизвршен член, како и за член на надзорен одбор најмногу во пет други акционерски друштва со седиште
во Република Македонија.
Претседател на одборот
на директори
Член 18
Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови, со мнозинство гласови од вкупниот
број на членови на одборот на директори, избира претседател на одборот.
Одборот на директори може да го разреши претседателот во кое било време и да избере нов претседател.
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Претседателот на одборот на директори ги свикува
и претседава со состаноците, одговорен е за водењето
евиденција за состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и одлучување на одборот
на директори.
Ако претседателот од кои и да е причини не е во
можност да ја врши функцијата претседател или ако е
отсутен, со состаноците на Одборот на директори претседава друг неизвршен член, со мнозинство гласови на
присутните членови на одборот на директори.
Права и обврски на членовите на Одборот
на директори
Член 19
Членовите на Одборот на директори, во согласност
со нивната положба имаат исти права и обврски, без
оглед на тоа како се распределени правата и обврските
меѓу нив во органот. Работите ги вршат според овластувањата определени со закон и според работите што
им се доверени со закон и со овој Статут.
Одборот на директори на својот конститутивен
состанок донесува Деловник за работа.
Член 20
Правата и обврските на извршниот член на Одборот на директори, покрај правата и обврските определени со закон, може да се определат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и извршниот член
на Одборот на директори (Менаџерски договор).
Договорот од став 1 од овој член со извршниот
член, од името на Друштвото го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори, а го потпишува претседателот на Одборот на директори по претходно добиена согласност од Владата на Република
Македонија, во својство на собрание на друштвото.
Овластувања и надлежност на Одборот
на директори
Член 21
Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со законот и статутот и овластувањата
што изречно му се дадени од Собранието, управува со
Друштвото. Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките
на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото,
со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на Одборот на директори.
Член 22
Одборот на директори 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
Собранието на Друштвото;
- го усвојува елаборатот за попис на средствата,
побарувањата, и обврските на Друштвото;
- усвојува годишна сметка, годишни финансиски
извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;
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- одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;
- поднесува предлог за изменување и дополнување
на Статутот;
- одобрува склучување на договори од поголемо
значење и со подолг период на траење кои не се опфатени со планот за јавни набавки;
- 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 колективниот договор;
- одлучува за внатрешната организација и систематизација на работните места;
- одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото);
- ги донесува општите акти на Друштвото;
- на барање на Собранието на Друштвото подготвува општи акти и одлуки, чие донесување е во негова
надлежност;
- одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);
- се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со Закон пропишаните обврски на Друштвото;
- формира комисии од редот на членовите на Одборот на директори и од други лица;
- одлучува за издавање под закуп на основните
средства на Друштвото,
- одлучува за барање од надлежен орган и институции;
- ги определува овластените потписници на Друштвото;
- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со
писмена одлука;
- врши и други работи кои не се во надлежност на
Собранието на Друштвото;
- одлучува во втор степен по приговори на работници за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос;
- одлучува за технолошки, економски, организациони и слични промени и за отказ на договорот за вработување од деловни причини и
- одлучува и за други работи кои со закон, овој статут, колективен договор и други акти се ставени во негова надлежност.

Член 24
Во остварувањето на своите овластувања, Генералниот директор ќе ги извршува следниве активности:
- предлага и спроведува деловна политика на
друштвото;
- предлага програми и планови на Друштвото и се
грижи за нивно спроведување;
- му поднесува на одборот на директори најмалку
еднаш во три месеци извештај за работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година и годишна
сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото;
- раководи со деловниот процес и активностите,
непосредно и преку раководните работници на Организационите единици;
- ги извршува одлуките на Одборот на директори и
на Собранието на Друштвото;
- дава предлози за утврдување на внатрешната организација на Друштвото;
- до Oдборот на директори доставува предлози по
кои расправа и одлучува Собранието;
- одлучува по однос на вработувањето, распоредување и престанување на работниот однос во согласност
со закон и другите прописи на Друштвото;
- одлучува за правата и обврските од работен однос, прекршување на работната дисциплина, неисполнување на работните задачи и обврските на вработените за извршување на одредените задачи во согласност
со закон и другите прописи на Друштвото; изрекува
дисциплински мерки;
- склучува договори со трети лица и
- врши и други работи определени со закон, овој
Статут и другите акти на Друштвото.

Овластување на извршниот член

Член 26
Одборот на директори не може да ги пренесе сопствените овластувања на извршниот член кога се одлучува за:
- затворање (престанување) или пренос на друштво
или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;
- намалување или проширување на предметот на
работење на Друштвото;
- суштествени внатрешни организациони промени
на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
- воспоставување долгорочна соработка со други
Друштва од суштествено значење за друштвото или
нејзино прекинување;

Член 23
Генералниот директор го води работењето на
Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши
работите поврзани со раководењето, спроведувањето
на одлуките на Одборот на директори и вршење на тековните активности на Друштвото и да дејствува во сите околности во име на Друштвото, со исклучок на овластувањата што со закон изречно им се дадени на Одборот на директори.
Генералниот директор го претставува и застапува
Друштвото во односите со трети лица.
Генералниот директор може да даде овластување
на други лица за застапување на Друштвото.

Овластување на неизвршните членови во вршење
на надзор
Член 25
Неизвршните членови вршат надзор над работењето од страна на извршниот член.
Неизвршните членови имаат право да вршат увид
и да ги проверуваат книгите и документите на друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото
и хартиите од вредност и стока.
Неизвршните членови за вршење одделни стручни
работи од надзорот можат да задолжат кое било вработено лице во друштвото или друго стручно лице.
Овластувања коишто не можат да се пренесат врз
извршниот член
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- основање и престанување на трговско друштво
што учествува со над една десеттина во основната
главнина на Друштвото и
- основање и престанување на подружници на
Друштвото.
Свикување, учество, одлучување и евиденција на
состаноци на Одборот на директори
Член 27
Одборот на директори работи и одлучува на состаноци.
Одборот на директори може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни најмалку половина од
сите негови членови.
Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од
утврдениот кворум од ставот 2 од овој член.
Гласот на претседателот на Одборот на директори,
а во негово отсуство на претседавачот кој го заменува,
е одлучувачки во случај на поделба на гласовите.
Член 28
Одборот на директори одржува состанок ако тоа го
налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.
Секој член на Одборот на директори, со барање
поднесено во писмена форма, може со наведување на
причините и целта да бара од Претседателот на Одборот на директори да свика состанок на Одборот на директори.
Ако членот кој барал свикување на состанок добие
поддршка од најмалку една третина од членовите на
Одборот на директори за свикување состанок, Претседателот на Одборот на директори мора да свика состанок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето.
Свикувањето на состанокот се врши со известување до сите членови на Одборот на директори, во коешто се наведуваат причините, времето и местото на одржувањето на состанокот.
Одборот на директори, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеца, при што еден од нив
мора задолжително да се одржи во рок од еден месец
пред одржувањето на годишното собрание.
Комисии
Член 29
Одборот на директори може да формира постојани
и повремени комисии составени од членови на одборот
на директори, вработените во друштвото, како и други
лица.
Комисиите одлучуваат за прашања што се во нивна
надлежност, согласно актите на Друштвото, извршуваат определени задачи и утврдуваат определени состојби, согласно актите за нивно формирање. Комисиите не можат да одлучуваат за прашања што се во надлежност на Одборот на директори, ниту можат да им се
пренесат нивните права и обврски.
Комисиите имаат претседател, членови и заменици. Вкупниот број на членовите на комисијата треба
да е секогаш непарен.
Комисиите работат во полн состав или со присуство на мнозинството од вкупниот број на членовите на
комисијата, што се определува во актите со кои се формира комисијата.

Составот и начинот на работењето на комисиите
поблиску се уредуваат со акт на Друштвото.
Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на Одборот на директори.
Права на членовите на Одборот на директори
Член 30
Извршниот член на Одборот на директори има
право на плата, односно месечен надомест, право на
осигурување на живот и друг вид осигурување, надомест на патни и на други трошоци и други права, согласно Законот за трговските друштва.
Собранието со одлука го определува месечниот паушал или паушалот по состанок на неизвршните членови на Одборот на директори. Неизвршните членови
имаат право и на надомест на сите други трошоци (патни и други трошоци), право на осигурување на живот и
друг вид осигурување, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и
друго).
VIII. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА
Член 31
Распределбата на добивката на Друштвото се врши
врз основа на одлука на Собранието на Друштвото на
предлог на Одборот на директори, а во согласност со
Годишната сметка на Друштвото.
Собранието на Друштвото на предлог на Одборот
на директори може да одлучи добивката да не се дели
во определената година и истата да се определи за инвестиции, развој и други намени за друштвото.
Член 32
Доколку Друштвото со Годишната сметка покаже
загуба, Собранието на Друштвото одлучува за покривање на загубата.
Одлуката за покривање на загубата, Собранието на
Друштвото ја донесува на предлог на Oдборот на директори во кој се содржани причините за настанувањето на загубата и предлог за начинот на нејзиното покривање.
IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО
Член 33
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 на нето добивката.
Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од
5% од нето добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој што е еднаков на една десеттина 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 применува само за покривање на загубите.
Во Друштвото се создава посебна резерва заради
покривање на загуба на друштвото.
Член 34
Во Друштвото се создава посебна резерва заради
покривање на загуби или други издатоци:
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- осигурување од ризик на вработените,
- отпремнина над одобрениот износ,
- добротворни цели, помош и спонзорства на вработените.
Средствата од став 1 се издвојуваат од општиот
имот на Друштвото и тие не можат да се употребат за
друга намена освен за намената за која се создадени.
Средствата за посебните резерви се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.
Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви се утврдува со акт на Собранието на
Друштвото.
X. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
НА ДРУШТВОТО
Член 35
Друштвото предметот на работењето го врши преку Дирекција и подружници, како рганизациони делови
на Друштвото.
Со Акт на Одборот на директори поблиску се уредува внатрешната организација и систематизација на
работите кои се извршуваат во Друштвото.
XI. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ
ВО ДРУШТВОТО
Член 36
Работните односи, платите и другите права од работен однос се уредуваат со Законот за работни односи, Колективен договор, Закон за трговските друштва и другите општи акти кои ги донесува Одборот на
директори.
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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.
XV. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА
Член 41
Членовите на Одборот на директори не смеат:
- за своја или за туѓа сметка да вршат работи коишто спаѓаат во предметот на работење на Друштвото;
- да вршат друга дејност или активност во друго
друштво, со ист или сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка
на друго лице;
- да бидат членови на орган на управување или
член на надзорен одбор, односно контролор во друго
друштво коешто има ист или сличен предмет на работење како и Друштвото и
- во просториите на Друштвото да врши работи за
своја или туѓа сметка.
XVI. ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ
Член 42
Статутот се менува со одлука за измена на статутот.
Одлуката за измена на статутот ја донесува Собранието.
Измената на статутот влегува во сила со денот на
донесувањето на одлуката за измена на статутот, освен
ако со одлуката не е определен друг датум на влегување во сила.

Член 38
Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот
на донесувањето, освен ако со актот не е поинаку определено.

Член 43
Иницијатива за измена и дополнување на овој статут може да поднесе:
- Одборот на директори и
- Акционерот.
Во иницијативата се образложуваат причините и
потребите од измени или дополнувања на статутот.
Иницијативата ја разгледува Одборот на директори
и дава мислење, доколку тој не е подносител на иницијативата.
Ако Одборот на директори ја прифати иницијативата, формира комисија за изготвување на нацрт на измените, при што дава насока за изработка. Предлогот
на одлуката за измени на Статутот го утврдува Одборот на директори.
Ако Одборот на директори не ја прифати иницијативата, должен е на првата наредна седница да го информира Собранието за тоа.
Собранието одлучува за причините за прифаќање
или одбивање на иницијативата за измени на Статутот.

XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊА
НА АКТИТЕ

XVII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО

Член 39
Објавувањето на актите на Друштвото се врши на
Огласната табла на Друштвото и по електронски пат.

Член 44
Друштвото престанува со:
- одлука на Собранието за престанување на Друштвото донесена со мнозинство гласови коешто не може
да изнесува под две третини од акциите со право на
глас претставени на Собранието;
- правосилна одлука на судот со која е утврдена
ништовност на Друштвото и на уписот на Друштвото
во трговскиот регистар;
- присоединување, со спојување или со поделба на
Друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување со преземање и
- стечај.

XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО
Член 37
Овој Статут е основен акт на Друштвото. Сите
други акти на Друштвото треба да бидат во согласност
со овој статут.
Односите на Друштвото се уредуваат со овој статут, правилници, деловници на органите на Друштвото
и други општи акти.
Ако некоја одредба од друг акт на Друштвото не е
во согласност со статутот, се применуваат одредбите
од статутот.

XIV. ДЕЛОВНА ТАЈНА
Член 40
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 Одборот на директори.

Стр. 48 - Бр. 158

XVIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 45
Друштвото во согласност со закон и Колективниот
договор обезбедува услови за работа и делување на
синдикалната организација.
Член 46
Синдикалната организација може на Одборот на
директори да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со Закон и Колективен
договор.
За поднесените предлози, мислења и забелешки
Одборот на директори е должен да заземе став и за тоа
да ја извести синдикалната организација.
XIX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 47
Согласно Планот за поделба на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на
Република Македонија, на Друштвото се пренесува
имотот, средствата, вработените, правата и обврските
поврзани со дејноста за стопанисување со станбен
простор, дејноста за стопанисување со деловен простор
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од значење за Републиката, дејноста за изградба и продажба на имот, дејноста поврзана со реализирање на
проекти од јавен интерес, како и работите за наплата
на државните побарувања за управување со деловни
средства по основ на трансформација преземени согласно со Законот за трансформација на претпријатијата
со општествен капитал.
На вработените Друштвото им обезбедува работно-правен континуитет на сите права и обврски
стекнати во Јавното претпријатие за стопанисување со
станбен и деловен простор на Република Македонија,
согласно Закон.
Член 48
До денот на влегување во сила на актите на Друштвото, кои треба да се донесат во согласност со овој
статут, ќе се применуваат актите на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на
Република Македонија, доколку не се во спротивност
со закон и овој статут.
Член 49
Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-11135/5-3
19 септември 2014 година
Скопје

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
20.
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република
Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
2014/487/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 22 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА
2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/487/ЗНБП на
Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на
состојбата во Либија.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- забрана за влез во Република Македонија,
- финансиски мерки и
- ембарго на оружје.
Член 3
Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за финансии,
Министерство за финансии - Управата за финансисико разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.
Член 5
Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување
2014/487/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни
мерки во однос на состојбата во Либија и Одлуката за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката на
Советот на ЕУ 2011/137/ЗНБП од 28 февруари 2011 година за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија.
Член 6
Одлуката за спроведување 2014/487/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука
2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија во оригинал на англиски и во превод на
македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 7
Рестриктивните мерки кон Либија се воведуваат на неодредено време.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8458/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Стр. 4 - Бр. 158

30 октомври 2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 5

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
2014/387/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 ЈУНИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА
2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/387/ЗНБП на
Советот од 23 јуни 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија;
- финансиски мерки;
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија;
- забранa на купување, увоз или транспорт на сурова нафта и нафтени деривати од Сирија;
- пристапот до аеродромите под надлежност на Република Македонија за сите карго-летови извршени од сириски авиопревозници и сите летови извршени од Сириската Арапска авионска компанија.
Член 3
Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за
одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансисико разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.
Член 5
Спроведувањето на рестриктивнате мерки се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија и Одлуката за спроведување 2014/387/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.
Член 6
Рестриктивните мерки против Сирија се применуваат до 1 јуни 2015 година.
Член 7
Одлуката за спроведување 2014/387/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2014 година за спроведување на Одлука
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски
јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8459/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 6 - Бр. 158

30 октомври 2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 7

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 8 - Бр. 158

30 октомври 2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 9

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 10 - Бр. 158

30 октомври 2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 11

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 12 - Бр. 158

30 октомври 2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

22.
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република
Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
2014/488/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 22 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА
2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/488/ЗНБП на
Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија;
- финансиски мерки;
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија;
- забранa на купување, увоз или транспорт на сурова нафта и нафтени деривати од Сирија;
- пристапот до аеродромите под надлежност на Република Македонија за сите карго-летови извршени од сириски авиопревозници и сите летови извршени од Сириската Арапска авионска компанија.
Член 3
Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за
одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансисико разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.
Член 5
Спроведувањето на рестриктивнате мерки се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија и Одлуката за спроведување 2014/488/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.
Член 6
Рестриктивните мерки против Сирија се применуваат до 1 јуни 2015 година.
Член 7
Одлуката за спроведување 2014/488/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за спроведување на Одлука
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски
јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8460/1
21 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 13

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 14 - Бр. 158

30 октомври 2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 15

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 16 - Бр. 158

30 октомври 2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 17

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 18 - Бр. 158

30 октомври 2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

30 октомври 2014

Бр. 158 - Стр. 19

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Стр. 20 - Бр. 158

30 октомври 2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ
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