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20182063740
АД МЕПСО

Врз основа на член 385 став (1) и (2) и член 418 од Законот за трговските друштва 
(,,Службен весник на Република Македонија“бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 48/10, 24/11, 
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18, 120/18), Министерството за транспорт и врски на Р.Македонија како единствен 
акционер на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје, на вонредна седница на Собрание на акционери, одржана 
на ден 19.10. 2018 година ја донесе следната

СТАТУТАРНА  ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И 
УПРАВУВАЊЕ СО  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  СИСТЕМ,  ВО  ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

Член 1
Во член 6 став (1) после зборовите “Предмет на работење на Друштвото се следните 

дејности:”се бришат сите дејностите кои што се наведени од точка 40 до точка 74.2 
вклучително и описите на истите а на нивно место се додаваaт следните дејности со 
следните описи “35.12 Пренос на електрична енергија”и “71.20 Техничко испитување и 
анализа”.

Член 2
Во член 6 став (2) и (3) зборовите “Претежни дејности“се заменуваaт со 

зборовите“Претежна дејност”, и се бришат сите дејностите кои што се наведени под точка 
40 и точка 40.1 вклучително и описите на истите, а на нивно место се додава само 
шифрата со опис “35.12 Пренос на електрична енергија”.

Член 3
Во член 9 став (1) зборовите “Владата на Р.Македонија” се заменуваат со зборовите 

“Министерството за транспорт и врски”.

Член 4
Во член  9 став (2) зборовите “Деловникот за работа” се заменуваат со зборовите  “со 

закон и акт на органот”.

Член 5
По член 11, насловот на глава VII “ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ”се 

менува и во иднина ќе гласи “ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ И 
СОПСТВЕНИКОТ НА АКЦИИ НА ДРУШТВОТО”. 

Член 6
Во член 12 по став (1) се додава нов став (2) кој гласи :
“Фирма на сопственикот на акции е Министерството за транспорт и врски на Република 

Македонија”... “Седиштето на сопственикот на акции е во Скопје на ул.Црвена Скопска 
Општина 4”... “Матичен број на сопственикот на акции е 4928946”.
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Член 7
(7)  Во член 14  зборовите“8 членови” се заменуваат со зборовите “7 членови”.

Член 8
Во член 19 став (2), точкa (7) зборовите “донесување на одлуки кои се однесуваат на 

износ над 50.000 евра” се заменуваат со зборовите“донесување на Годишна инвестициона 
програма, План за јавни набавки, доделување на финансиска помош како што се заеми, 
донации, спонзорства, за износи над 50.000 ЕУР во денарска противвредност”.

Член 9
Во член 19 став (2), точкa (8) зборовите “давање на согласност за службени патувања, 

доколку патуваат повеќе од тројца вработени од Друштвото” се заменуваат со зборовите 
“склучување на голема зделка која што се однесува на имот чијашто проценета вредност е 
проценета над 20% до 50% од книговодствената вредност на имотот на Друштвото”.

Член 10
Во членот 24 став (2) зборовите “Членовите на Управниот одбор од член 26 став 

2,3,4,5,6  и 7” се заменуваат со зборовите “Членовите на Управниот одбор од член 26 став 
2,3,4,5 и 6“.

Член 11
Во членот 26 став (7)  се брише.

Член 12
Во членот 41 став (2), алинеја (3) после зборот “Подружници” се додава зборот “и 

Сектори”. 

Член 13
После членот 35 се додаваат четири нови члена (член 35-а, член 35-б, член 35-в, член 

35-г и член 35-д) кои гласат :

Член 35-а
Надзорниот одбор по претходно одобрение од страна на Регулаторна комисија за 

енергетика го именува и го разрешува лице за следење на усогласеноста на работењето на 
Друштвото со Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр.98/18) и за следење на 
реализацијата на Програмата за усогласеност (во понатамошниот текст: Службеник за 
усогласеност).

Член 35-б
За Службеник за усогласеност Надзорниот одбор именува лице кое мора
1. да е државјанин на Република Македонија 
2. да не е осудуван со правосилна судска одлука 
3. да не му е изречена казна забрана за вршење на професија или  дејност
4. да има завршено ВСС (дипломиран  електро инжинер, дипломиран економист или 

дипломиран правник) со најмалку 240 ектс
5. да има најмалку 5 (пет) години работен стаж 
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6. да има најмалку 5 (пет) години работно искуство на работи во областа на 
електроенергетски дејности и/или пазар на електрична енергија

7. активно да го владее англискиот јазик и да поседува сертификат, уверение или 
диплома за истото.

Член 35-в
Службеникот за усогласеност се именува за мандат од 5 (пет) години, со право на 

реизбор.
За време на својот мандат, службеникот за усогласеност не може да извршува друга 

професионална дејност, ниту да има интерес или деловен однос, дирекно или индирекно 
со акционерот и органите на Друштвото.

Правата, обврските и одговорностите на Службеникот за усогласеност се уредуваат со 
договор кој го склучува со Претседателот на Надзорниот одбор на Друштвото.

Член 35-г
Службеникот за усогласеност е должен да: 
1. го следи спроведувањето на програмата за усогласеност и изработува годишен 

извештај за превземените мерки за нејзиното спроведување  кој го доставува до 
Регулаторна комисија за енергетика;

2. доставува извештаи до органот за надзор и дава препораки во однос на програмата за 
усогласеност  и нејзина реализација;

3. ја известува Регулаторната комсија за енергетика за значителни прекршувања во 
спроведувањето на програмата за усогласеност;

4. поднесува извештаи до Регулаторна комисија за енергетика за сите финансиски 
односи помеѓу друштвата од енергетскиот сектор и електропреносниот оператор;

5. на барање на Регулаторната комисија за енергетика, доставување на сите останати 
податоци и документација поврзани со спроведувањето на Програмата за усогласеност;

6. ги доставува до Регулаторната комисија за енергетика предложениот инвестициски 
план и предложените одлуки за поединечни инвестиции во електропреносниот систем, 
истовремено кога Управниот одбор на Друштвото ги доставува одлуките до Надзорниот 
одбор на Друштвото;

7. присуствува на сите закажани состаноци на Управниот одбор и Надзорниот одбор на 
Друштвото, а особено кога се одлучува за: 

- условите поврзани со услугите за пристап и користење на електропреносниот систем 
кои се однесуваат на цените за користење, распределбата на преносниот капацитет и 
управувањето со загушувањата;

- проектите поврзани со управување, одржување и развој на електропреносниот систем 
, вклучувајќи ги и инвестициите во интерконективните водови и 

- набавката или продажбата на електрична енергија неопходна за функционирање на 
електропреносниот систем, вклучувајќи ги  и системските услуги за балансирање. 

8. врши и други работи согласно Законот за енергетика и  Програмата за усогласеност. 

Член 35-д
Работењето, надлежностите, правата и обврските на Службеникот за усогласеност 

подетално се уредуваат и регулираат со Правилник кој го донесува Управниот одбор на 
Друштвото, по предходно одобрение од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
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Член 14
Оваа одлука влегува во сила 8 (осум) дена сметано од денот на нејзиното објавување во 

Службен весник на Република Македонија, освен членовите 1,2,7,10 и 11 од оваа Одлука 
кои влегуваат во сила од денот на издавање на лиценца од страна на Регулаторната 
Комисија за Енергетика и Водни услуги за вршење на дејност “Организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија”  на новото друштво “ Македонски 
оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ Скопје“ основано од АД 
МЕПСО Скопје

Претседавач на Собрание,
Бр. 0201-11247/1 Министерство за транспорт и врски,

2 ноември 2018 година Министер, 
Скопје Горан Сугарески, с.р.
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