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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за јавните претпријатија, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 

февруари 2007 година. 
 

         Бр. 07-786/1                                     Претседател 
16 февруари 2007 година            на Република Македонија,                       
            Скопје                              Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” број 

38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006 ), по членот 19 се додава нов член 19-а , кој  гласи: 
 

“Член 19-а 
Управниот одбор на јавното претпријатие, односно градоначалникот на општината, 

односно на градот Скопје, три месеца пред истекот на мандатот на постојниот директор 
донесува одлука за распишување на јавен конкурс за избор на директор. 

Во објавениот јавен конкурс се утврдуваат условите кои треба да ги исполнува 
кандидатот за директор, потребната документација и времетраењето на конкурсот. 

Пристигнатите документи ги прегледува тричлена комисија избрана од управниот 
одбор, односно градоначалникот на општината, односно на градот Скопје и во рок од 
осум дена по истекот на рокот на конкурсот целокупната документација ја доставува до 
управниот одбор на јавното претпријатие, односно градоначалникот на општината, 
односно на градот Скопје. 

Управниот одбор, односно градоначалникот на општината, односно на градот Скопје, 
во рок од 15 дена од денот на доставувањето на документацијата од ставот 3 на овој член, 
донесува одлука за избор на директор. 

Ако по распишаниот конкурс не се избере директор, управниот одбор, односно 
градоначалникот на општината, односно на градот Скопје во рок од пет дена од денот на 
истекот на рокот од ставот 4 на овој член именува вршител на должноста директор до 
именување на директор по распишан конкурс, но не подолго од шест месеца.” 
 

Член 2 
По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи: 

 
 



„Службен весник на РМ“ бр. 22 од 23.02.2007 година 

2 од 2 

“Член 23-а 
Директорот  е должен секои шест месеца да доставува извештај за работата на јавното 

претпријатие до управниот одбор, односно градоначалникот на општината, односно на 
градот Скопје. 

Во извештајот од ставот 1 на овој член директорот е должен особено да достави 
податоци за видот и обемот на работите извршени при обавување на дејноста на јавното 
претпријатие, како и податоци за финансиското работење. 

Ако од извештајот за работа се утврдат недостатоци и/или загуби во финансиското 
работење, директорот е должен истите да ги отстрани во наредните   шест месеца.” 
 

Член 3 
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи: 
                                                

“Член 24-а 
Директорот на јавното претпријатие се разрешува пред истекот на мандатот, во 

следниве случаи: 
- на негово барање, 
- ако настане некоја од причините, поради кои според прописите за работни односи му 

престанува работниот однос согласно со закон, 
- ако не работи и постапува според закон, статут и актите на јавното претпријатие или 

неоправдано не ги спроведува одлуките на управниот одбор или постапува во спротивност 
со нив, 

- ако со својата несовесна и неправилна работа предизвика штета на јавното 
претпријатие, 

- ако ги занемарува или не ги извршува обврските и со тоа ќе настанат нарушувања во 
вршењето на дејноста од јавен интерес на јавното претпријатие, 

- ако не достави извештај согласно со членот 23-а став 1 од овој закон и 
- ако и по истекот на рокот определен во членот 23-а став 3 од овој закон не ги отстрани 

недостатоците или и во тој рок повторно има недостатоци и/или загуби во финансиското 
работење. 

Управниот одбор, односно градоначалникот на општината, односно на градот Скопје, 
во случаите од ставот 1 на овој член ќе донесе одлука за разрешување на директорот. 

До изборот на нов директор, управниот одбор, односно градоначалникот на општината, 
односно на градот Скопје во рок од пет дена  од донесувањето на одлуката од ставот 2 на 
овој член, именува вршител на должноста директор на јавното претпријатие, но не 
подолго од шест месеца.” 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден  од денот на објавувањето во “Службен весник 

на Република Македонија”. 
 


