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Во согласност со одредбите на член 522 од Законот за трговски друштва  (,,Службен весник на Република  
Северна Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,  61/16, 64/18, 120/18 и 239/18) , Меѓуопштинското Јавно Прет-
пријатие  ПРОАКВА Струга, со единствен матичен број ЕМБС 5257325 и со регистрирано седиште на ул. „8-
ми Ноември“ б.б. Струга, Струга, Република Северна Македонија, застапувано од Светозар Стефановиќ, го да-
ва следното 

И З В Е С Т У В А Њ Е
ЗА ДОНЕСЕН ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА

 на ден 4.11.2019 година е донесен Планот за поделба на МЛП Проаква Струга, во форма на нотарски акт 
ОДУ бр. 721/19, составен од страна на нотар Васил Кузманоски.

1. ФОРМА,ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО ШТО СЕ ДЕЛИ
Меѓуопштинското Јавно Претпријатие ПРОАКВА Струга  е јавно претпријатие основано од страна на Со-

ветот на Општина Струга и Советот на Општина Охрид, а е регистрирано во Централниот Регистар на Репуб-
лика Северна Македонија под ЕМБС бр. 5257325 и седиште на ул. „8-ми Ноември“ б.б. Струга, кое започна по-
стапка на поделба преку комбиниран пристап –раздвојување со основање и раздвојување со преземање. При 
изготвување на Планот за поделба на МЈП ПРОАКВА Струга се акцептирани и одредби од Законот за јавни 
претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 35/2019) како негов 
Lex Specialis со кој се утврдени специфичности од неговото работење.

2.ЕНТИТЕТИ ШТО НАСТАНУВААТ ВО ПОСТАПКАТА НА ПОДЕЛБА
Во постапката на поделба, МЛП Проаква Струга се дели на 3 дела и тоа:
1. ЈП ВОДОВОД Охрид (ново јавно претпријатие кое треба да биде формирано);
2. ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Струга  (ново јавно претпријатие кое треба да биде формирано);
3. РЕ КОЛЕКТОРИ Струга (без својство на правно лице, кое треба, согласно комбинирана постапка , да би-

де превземено од страна на постојно ЈП Колекторски систем-Скопје, согласно со Спогодба за присоедину-
вање.

3. НАЧИН НА ПРЕНОС НА ИМОТОТ И ОБВРСКИТЕ
Имотот на МЛП Проаква се дели на три дела од кои два  дела ќе бидат превземени од страна на двете јав-

ни претпријатија а дел на работната единица (без статус на правно лице) која со Спогодба за припојување, ќе 
биде превземена од друго, постојно јавно претпријатие.Поделбата се врши на ден 30.6.2019 година.

За превземените обврски согласно со Планот, новонастанатите јавни претпријатија и ЈП кое презема, ста-
нуваат  субсидијарни солидарни должници.

4.ПРИЧИНИ, ЦЕЛИ И УСЛОВИ ЗА ПОДЕЛБАТА
Зголемените активности во тек на работење на МЈП Проаква Струга  и анализите од работењето, покажаа  

дека има потреба од измена на организационата и правната структуираност, па оттаму и  од формирање на две 
посебни јавни претпријатија  од иста област на деловни активности, но со различна специфика на работа (тери-
торијални специфики) како и издвојување на еден дел  кој по својата специфика  би се припоил кон веќе по-
стојно формирано јавно претпријатие.

По завршување на постапката на поделба, МЈП Проаква Струга, престанува да постои без формално спро-
ведување на постапка за ликвидација, и како такво ќе биде избришано од Регистерот на трговски друштва.

5. ВРЕДНОСТ НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА  (ДЕЛБЕН БИЛАНС)
На 30.6.2019 година се утврдува  следниот делбен Биланс на состојба во денари:

О Г Л А С И

Кон Планот за поделба се приложени  прилози во согласност со Законот.

6. СООДНОС СПОРЕД КОЈ ЌЕ СЕ ВРШИ РАЗМЕНА НА УДЕЛИТЕ (СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА)
МЛП Проаква Струга не е капитално друштво основано со удели/акции, ниту пак вредноста на главнината е 

запишана во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, туку истата кореспондира со книговод-
ствена вредност  која на денот на подела на 30.6.2019 година е поделена на следниот начин:
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Во согласност со одредбите на Член 522 од Законот за 

трговски друштва (,,Службен весник на Република  Север-
на Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 
138/14, 88/15, 192/15, 06/16, 30/16,  61/16, 64/18, 120/18 и 
239/18), Меѓуопштинско Јавно Претпријатие за снабдува-
ње со вода за пиење, одведување и пречистување на отпад-
ни и атмосферски води на Општина Охрид и Општина 
Струга и заштита на Охридското Езеро  ПРОАКВА Стру-
га (МЈП ,,ПРОАКВА,,) со единствен матичен број ЕМБС 
5257325 и со регистрирано седиште на ул. „8-ми Ноем-
ври“ б.б. Струга, Струга, Република Северна Македонија, 
застапувано од овластено лице Светозар Стефановиќ, го 
дава следното

И З В Е С Т У В А Њ Е
ЗА ДОНЕСЕНА СПОГОДБА ЗА СТАТУСНА ПРОМЕНА  

- ПРИСОЕДИНУВАЊЕ
На ден 4.11.2019 година е донесена Спогодбата за 

статусна промена – присоединување помеѓу МЛП Про-
аква Струга (РЕ Коелктор Струга) и ЈП Колекторски 
систем Скопје, во форма на нотарски акт бр. ОДУ бр. 
722/19, составен од страна на нотар Васил Кузманов-
ски.

1. ФОРМА,ФИРМА И СЕДИШТЕ НА СПОГОДБЕ-
НИТЕ СТРАНИ

1. ЈП Колекторски систем Скопје (ЈП кое презема) е 
јавно претпријатие со седиште во Скопје, ул. „Пушкар-
ска“ бр. 33-Локал 11 Скопје, Чаир, со ЕМБС: 7326041. 
Едиствен основач на ЈП Колекторски систем Скопје е Вла-
дата на Република Северна Македонија.

2. РЕ Колектор Струга ( РЕ која се присоединува ) е 
работна единица без статус на правно лице, која наста-
на во постапката на поделба на Меѓуопштинското Јав-
но Претпријатие ПРОАКВА Струга во согласност со 
член 517.4 од Законот за трговски друштва.Седиште на 
РЕ која се присоединува е Кеј 8ми Ноември-ББ Струга.

2.ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
Предмет на оваа Спогодба е присоединување  на РЕ 

Колектор Струга (дел кој настана во поделбата на МЈП 
Проаква Струга преку комбиниран пристап согласно 
член 517.4 од ЗТД ) кон ЈП Колекторски систем Скопје.

Присоединувањето се врши со пренесување на  це-
локупниот имот и обврски на ЈП Колекторски систем 
Скопје , додека РЕ Колектор Струга  престанува да  по-
стои  без спроведување на постапка за ликвидација .

7. ПРАВА КОИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ НА ОСНИВАЧИТЕ (СОПСТВЕНИЦИТЕ) И НАЧИН НА 
ПРЕЗЕМАЊЕ

Правата на оснивачите (сопствениците) ќе бидат пропорционални на нивните сопственички главнини ут-
врдени во сметководствените евиденции односно Планот за поделба, при кое вредносната и сопственичка 
структура е следна:

8. ДАТУМ НА ЗАПИРАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ
МЛП ПРОАКВА Струга после денот на поделба  утврден на 30.6.2019 година, ќе ги продолжи со своите 

деловни активности до официјален упис на јавните претпријатија во Централен Регистар на Република Север-
на Македонија и извршено спроведување на Спогодбата за припојување.

9. УСЛОВИ ПОД КОИ РАБОТНИОТ ОДНОС НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МЛП ПРОАКВА СТРУГА ЌЕ ИМ 
ПРОДОЛЖИ 

Сите вработени на МЛП Проаква Струга (кое се дели)  ќе продолжат да бидат вработени  според списоци 
на вработени дадени во прилог на Планот за поделба.

10.ВРШЕЊЕ НА УВИД
Планот за поделба и прилозите  кои се негов составен дел, се достапни на увид  во седиштето на МЛП 

ПРОАКВА Струга, секој работен ден од 10,00  часот до 14,00  часот.

                                                        МЛП ПРОАКВА Струга,
                                                        Светозар Стефановиќ, с.р.

(57082)
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ЈП Колекторски систем Скопје, како Претпријатие   
презема,  продолжува да постои под ист деловен назив, 
претежна дејност и седиште, како универзален правен 
следбеник на РЕ Колектор Струга ( РЕ  што се присое-
динува).

3. НАЧИН НА ПРЕНОС НА ИМОТОТ И ОБ-
ВРСКИТЕ

Целокупниот имот (актива) на РЕ  што се присоеди-
нува на ден 30.6.2019 година изнесува ден. 760.168.942, 
додека  обврските кои на ден 30.06.2019 година се пре-
несуваат на ЈП кон кое се врши присоединување,  изне-
суваат ден. 1.036.569.105.

Во вкупните обврски  од Ден. 1.036.569.105 е вклу-
чен износ од ден. 230.220.886 што всушност претставу-
ва обврска за одложен приход евидентирана во соглас-
ност со МСС 20 –Сметководство за државни поддршки 
и обелоденување на државна помош, за која не постои 
обврска за  одлив на готовински средства.

Целокупниот имот на ЈП што презема на ден 30.6 
2019 година изнесува ден. 4.993.781, и истовремено,  
ЈП што презема на истиот ден нема никакви обврски.

ЈП кон кое се врши присоединување е субсидијарен 
солидарен должник на РЕ кое се присоединува, однос-
но станува титулар на сите негови права и обврски  
вклучително на  сите побарувања и обврски.

РЕ што се присоединува му пренесува на ЈП кое 
презема (ЈП Колекторски системи):

- Целиот имот, имотни  и други права, сите побару-
вања кон трети лица во земјата и странство настанати 
до денот на присоединување, во склад со оваа Спо-
годба, кое ЈП  стекнувач неотповикливо и бесусловно 
го прифаќа.

- Побарувањата од ден. 358.883.091 од поранешни 
интерни односи ќе се наплатуваат сукцесивно, според 
реализација на наплатата  која претходно ќе ја остварат 
ЈП Водовод Охрид и ЈП Водовод и канализација 
Струга.

- Сите долгови и обврски кон трети лица  и држав-
ни и други органи  во земјата и странство  кои настана-
ле до денот на присоединување , во согласност со оваа 
Спогодба, ЈП кое презема (ЈП  Колекторски системи 
Скопје), неотповикливо и безусловно ги прифаќа.Сите 
дозволи, одобренија и други повластици и ослободува-
ња што гласат на име на РЕ што се присоединува и кои 
се дадени од страна на деловните партнери, државните 
органи или трети лица, освен доколку со посебни про-
писи со кои се уредува нивното  давање  е поинаку уре-
дено  или поинаку договорено.

Евентуални  заемни побарувања помеѓу ЈП кое 
презема и РЕкое се присоединува, а кои не се измирени 
до денот на присоединувањето, се гасат. 

Имотот и обврските се пренесуваат на ЈП кое 
презема (ЈП  Колекторски систем Скопје)  на следниот 
начин: 

- Паричните средства кои се водат на сметка/сметки  
во деловната банка/и на РЕ кое се присоединува, ќе би-
дат префрлени на сметка на ЈП кое презема врз основ 
на оваа Спогодба;

- Право  на сопственост врз движните ствари   – ос-
новна средства, ситен инвентар и друго, ќе бидат прене-
сени  на ЈП што презема , врз основ на книговодствена-
та состојба и во согласност со оваа Спогодба;

- Правото на економска сопственост врз недвижни-
те ствари ( земјиште, градежни објекти и инвестиции 
во тек) ќе бидат пренесени на ЈП што презема, врз осно-
ва на книговодствената состојба и во согласност со 
оваа Спогодба;

- Сите права, обврски, одговорности и погодности 
од договори  кои РЕ  што се присоединуваги склучило 
а кои до денот на  припојување не се целосно реализи-
рани, преоѓаат на ЈП кое презема,освен доколку не е на 
друг начин договорено; 

- Правата на интелектуална сопственост, авторски и  
и други сродни права и други права на РЕ  кое се присо-
единува, се пренесуваат на ЈП кое презема врз основ на 
оваа Спогодба , во согласност со законот на начин ут-
врден за пренос на одредени права; 

- Дозволи, лиценци и други слични права доделени 
на РЕ  кое се присоединува, се пренесуваат на ЈП кое 
презема врз основ на оваа Спогодба, во согласност со 
Законот на начин предвиден за пренос на дозволи, ли-
ценци и други слични права;

- Долговите и другите  обврски на РЕ кое се присое-
динува кон било која трета страна, вклучително  без ог-
раничување на доверителите  и содоговорувачите од до-
говори што РЕ кое се присоединува ги склучило, како 
и припаѓачките даночни обврски, се пренесуваат на ЈП 
кое презема по сила на закон, а во согласност со оваа 
Спогодба; 

- Правата и обврските што произлегуваат од сите да-
дени или примени инструменти за обезбедување на пла-
ќањата (гаранции, меници и др.) и обврските што про-
излегуваат  од договори за осигурување, се пренесува-
ат на ЈП кое презема, во согласност со оваа Спогодба. 

Целокупниот имот  и обврски на РЕ  кое се присое-
динува   преоѓаат на ЈП кое презема  со денот на упи-
сот на статусната промена- преземање во Централниот 
Регистар на Република Северна Македонија (Ден на  
присоединување).

Имотот  и обврските кои со присоединувањето се 
пренесуваат на ЈП кое презема се поблиску утврдени 
со спецификации по поединечни сметки,  кои се наоѓа-
ат во прилог на оваа Спогодба  и претставуваат негов 
составен дел. 

4.ВРЕДНОСТ НА АКТИВА И ПАСИВА КОЈА 
ШТО СЕ ПРЕНЕСУВА ОДНОСНО ПРЕЗЕМА

Целокупниот имот (актива) на РЕ  што се присоеди-
нува на ден 30.6.2019 година  изнесува ден. 
760.168.942, додека  обврските кои на ден. 30.6.2019 го-
дина се пренесуваат на ЈП кон кое се врши присоедину-
вање,  изнесуваат 1.036.569.105 ден.

Во вкупните обврски  од 1.036.569.105 ден. е вклу-
чен износ од ден. 230.220.886 што всушност претставу-
ва обврска за одложен приход евидентирана во соглас-
ност со МСС 20 –Сметководство за државни поддршки 
и обелоденување на државна помош, за која не постои 
обврска за  одлив на готовински средства.

Целокупниот имот на ЈП што презема на ден 30.6. 
2019 година изнесува ден. 4.993.781, и истовремено,  
ЈП што презема на истиот ден нема никакви обврски.

5. ПРИЧИНИ, ЦЕЛИ И УСЛОВИ ЗА ДОНЕСЕНА 
СПОГОДБА ЗА СТАТУСНА ПРОМЕНА  - ПРИСОЕ-
ДИНУВАЊЕ

 Причините и целите за склучување на оваа Спогод-
ба се:

- Оптимизација и централизација на управувачките  
функции и административно – оперативното работење;

- Подобрување на квалитетот и ефикасноста на   
обавување на процесот на работа, контрола на работе-
њето  како и унапредување на  управувањето; 

- Воспоставување  долгорочна деловна  стратегија;
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- Организирање на еден правен субјект  за обавува-
ње на дејноста;

- Сеопфатно унапредување на вкупното работење 
од аспект на економичност и рентабилност .

Спогодбените  страни констатираат дека се исполне-
ти сите законски услови за спроведување на Присоеди-
нувањето  и не предвидуваат било какви додатни усло-
ви за спроведување на Присоединувањето.

6.СООДНОС СПОРЕД КОЈ ЌЕ СЕ ВРШИ РАЗМЕ-
НА НА УДЕЛИТЕ (СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА)

Имајќи во предвид дека РЕ кое се припојува  и ЈП 
кое презема не се капитални друштва  ниту пак во Цен-
трален Регистар на Република Северна Македонија е за-
пишан нивниот основачки капитал, во моментот на  
присоединување основната сопственичка главнина ќе 
биде збир од книговодствената вредност на сопственич-
ките главнини на двете спогодбени страни  при што ЈП 
кое презема станува 100% сопственик на збирот на ос-
новните  сопственичкиглавнини.

Основната сопственичка главнина на ЈП кое 
презема (ЈП Колекторски  систем Скопје), според кни-
говодствената вредност на 30.6.2019 година  изнесува 
Ден.5.000.000  додека основната сопственичка главни-
на на РЕ што се присоединува, според книговодствена-
та вредност на 30.6.2019 година изнесува ден. 
251.202.065.

По реализирање на присоединувањето, ЈП кое 
презема (ЈП  Колекторски  систем Скопје),стекнува ос-
новна сопственичка главнина со вкупна книговодстве-
на вредност  од ден. 256.202.065 (или со зборови: двес-
тапедесетишесмилионидвестадвеилјадинулашеесети-
петденари).

Консеквентно ,оваа статусна промена не доведува 
до потреба за замена на удели ниту пак за дефинирање 
на податоците за замена на уделите. 

Единствен сопственик на сопственичката главнина 
по извршеното присоединување е Владата на Републи-
ка Северна Македонија.

7. ПРАВА КОИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ НА ОСНО-
ВАЧИТЕ (СОПСТВЕНИЦИТЕ) И НАЧИН НА 
ПРЕЗЕМАЊЕ

По статусната промена (присоединување) во соглас-
ност со оваа Спогодба, Владата на Република Северна 
Македонија останува единствен сопственик и ги зад-
ржува истите права и обврски согласно Актот за осно-
вање.

Со денот на упис на статусната промена-присоеди-
нување во Централниот Регистар на Република Север-
на Македонија, Владата на Република Северна Македо-
нија ги презема целокупните права и обврски  во сог-
ласност со Законот.

8. ДАТУМ НА ЗАПИРАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АК-
ТИВНОСТИ

Ден на  Присоединување е денот на регистрирање  
на  статусната промена, односно  денот на  донесување 
на Одлуката за усвојување  на статусната промена.

Датумот  од кога престануваат  деловните  активнос-
ти на РЕ кое се присоединува е датумот  кој му  претхо-
ди на Денот на присоединување. 

9. ПОСЕБНИ ПОДОБНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА 
УПРАВУВАЊЕ

Статусната промена со припојување, не влијае на из-
борот,бројот и надлежностите на Директорот,Управни-
от одбор и Надзорниот одбор на ЈП кое презема.

Членовите на органите на управување не уживаат 
посебни подобности.

10. УСЛОВИ ПОД КОИШТО  НА ВРАБОТЕНИТЕ 
ЌЕ ИМ ПРОДОЛЖИ РАБОТНИОТ ОДНОС  

Вработените од друшвото кое се присоединува, чии 
податоци се наведени  во списокот на вработени кој се 
наоѓа во прилог на оваа Спогодба и претставуваат неј-
зин составен дел, ќе бидат превземени  со цел заснова-
ње на работен однос во ЈП кое презема.

Присоединувањето нема да влијае на вработените во ЈП 
кое презема и истите ќе ги задржат условите за работа што 
ги имале и пред статусна промена на присоединување.

11. ВРШЕЊЕ НА УВИД
Спогодбата и прилозите  кои се негов составен дел , се 

достапни на увид  во седиштето на МЛП ПРОАКВА 
Струга, секој работен ден од 10,00  часот до 14,00  часот .

     МЛП ПРОАКВА Струга,
                                            Светозар Стефановиќ, с.р.

(57083)
_____________

Во согласност со одредбите на Член 522 од Законот 
за трговски друштва (,,Службен весник на Република  
Северна Македонија,, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 06/16, 30/16,  
61/16, 64/18, 120/18 и 239/18), Јавно Претпријатие  Ко-
лекторски систем Скопје, со единствен матичен број 
ЕМБС 7326041 и со регистрирано седиште на ул. „Пуш-
карска“ бр. 33-Локал 11 Скопје-Чаир, Република Север-
на Македонија, застапувано од овластено лице Влади-
мир Алексијоски, го дава следното:

И З В Е С Т У В А Њ Е
ЗА ДОНЕСЕНА СПОГОДБА ЗА СТАТУСНА ПРОМЕНА  

- ПРИСОЕДИНУВАЊЕ
На ден 4.11.2019 година е донесена Спогодбата за 

статусна промена – присоединување помеѓу МЛП Про-
аква Струга (РЕ Коелктор Струга) и ЈП Колекторски 
систем Скопје, во форма на нотарски акт бр. ОДУ 
бр.722/19, составен од страна на нотар Васил Кузманов-
ски.

1. ФОРМА,ФИРМА И СЕДИШТЕ НА СПОГОДБЕ-
НИТЕ СТРАНИ

1.ЈП Колекторски систем Скопје ( ЈП кое презема ) 
е јавно претпријатие со седиште во Скопје ,Ул.Пушкар-
ска бр. 33-Локал 11 Скопје, Чаир, со ЕМБС: 7326041. 
Едиствен основач на ЈП Колекторски систем Скопје е 
Владата на Република Северна Македонија.

2. РЕ Колектор Струга( РЕ која се присоединува ) е 
работна единица без статус на правно лице, која наста-
на во постапката на поделба на Меѓуопштинското Јав-
но Претпријатие ПРОАКВА Струга во согласност со 
член 517.4 од Законот за трговски друштва.Седиште на 
РЕ која се присоединува е Кеј 8ми Ноември-ББ Струга.

2. ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА
Предмет на оваа Спогодба е присоединување  на РЕ 

Колектор Струга (дел кој настана во поделбата на МЈП 
Проаква Струга преку комбиниран пристап согласно член 
517. 4 од ЗТД )   кон ЈП Колекторски систем Скопје.

Присоединувањето се врши со пренесување на  це-
локупниот имот и обврски на ЈП Колекторски систем 
Скопје , додека РЕ Колектор Струга  престанува да  по-
стои  без спроведување на постапка за ликвидација .

ЈП Колекторски систем Скопје, како Претпријатие   
презема,  продолжува да постои под ист деловен назив, 
претежна дејност и седиште, како универзален правен 
следбеник на РЕ Колектор Струга ( РЕ  што се присое-
динува).
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3. НАЧИН НА ПРЕНОС НА ИМОТОТ И ОБ-
ВРСКИТЕ

Целокупниот имот (актива) на РЕ  што се присоеди-
нува на ден 30.6.2019 година изнесува ден. 760.168.942, 
додека  обврските кои на ден 30.06.2019 година се пре-
несуваат на ЈП кон кое се врши присоединување,  изне-
суваат ден.1.036.569.105.

Во вкупните обврски  од Ден. 1.036.569.105 е вклу-
чен износ од ден. 230.220.886 што всушност претставу-
ва обврска за одложен приход евидентирана во соглас-
ност со МСС 20 –Сметководство за државни поддршки 
и обелоденување на државна помош, за која не постои 
обврска за  одлив на готовински средства.

Целокупниот имот на ЈП што презема на ден 30.6. 
2019 година изнесува ден.4.993.781, и истовремено,  ЈП 
што презема на истиот ден нема никакви обврски.

ЈП кон кое се врши присоединување е субсидијарен 
солидарен должник на РЕ кое се присоединува, однос-
но станува титулар на сите негови права и обврски  
вклучително на  сите побарувања и обврски.

РЕ што се присоединува му пренесува на ЈП кое 
презема (ЈП Колекторски системи):

- Целиот имот, имотни  и други права, сите побару-
вања кон трети лица во земјата и странство настанати 
до денот на присоединување, во склад со оваа Спо-
годба, кое ЈП  стекнувач неотповикливо и бесусловно 
го прифаќа.

- Побарувањата од Ден.358.883.091 од поранешни 
интерни односи ќе се наплатуваат сукцесивно, според 
реализација на наплатата  која претходно ќе ја остварат 
ЈП Водовод Охрид и ЈП Водовод и канализација 
Струга.

- Сите долгови и обврски кон трети лица  и држав-
ни и други органи  во земјата и странство  кои настана-
ле до денот на присоединување, во согласност со оваа 
Спогодба, ЈП кое презема (ЈП  Колекторски системи 
Скопје), неотповикливо и безусловно ги прифаќа.Сите 
дозволи, одобренија и други повластици и ослободува-
ња што гласат на име на РЕ што се присоединува и кои 
се дадени од страна на деловните партнери, државните 
органи или трети лица, освен доколку со посебни про-
писи со кои се уредува нивното  давање  е поинаку уре-
дено  или поинаку договорено.

Евентуални  заемни побарувања помеѓу ЈП кое 
презема и РЕкое се присоединува, а кои не се измирени 
до денот на присоединувањето, се гасат. 

Имотот и обврските се пренесуваат на ЈП кое 
презема (ЈП  Колекторски систем Скопје)  на следниот 
начин: 

- Паричните средства кои се водат на сметка/сметки  
во деловната банка/и на РЕ кое се присоединува, ќе би-
дат префрлени на сметка на ЈП кое презема врз основ 
на оваа Спогодба;

- Право  на сопственост врз движните ствари   – ос-
новна средства, ситен инвентар и друго, ќе бидат прене-
сени  на ЈП што презема , врз основ на книговодствена-
та состојба и во согласност со оваа Спогодба;

- Правото на економска сопственост врз недвижни-
те ствари ( земјиште, градежни објекти и инвестиции 
во тек) ќе бидат пренесени на ЈП што презема, врз осно-
ва на книговодствената состојба и во согласност со 
оваа Спогодба;

- Сите права, обврски, одговорности и погодности 
од договори  кои РЕ  што се присоединуваги склучило 
а кои до денот на  припојување не се целосно реализи-
рани, преоѓаат на ЈП кое презема,освен доколку не е на 
друг начин договорено; 

- Правата на интелектуална сопственост, авторски и  
и други сродни права и други права на РЕ  кое се присо-
единува, се пренесуваат на ЈП кое презема врз основ на 
оваа Спогодба , во согласност со законот на начин ут-
врден за пренос на одредени права; 

- Дозволи, лиценци и други слични права доделени 
на РЕ  кое се присоединува, се пренесуваат на ЈП кое 
презема врз основ на оваа Спогодба, во согласност со 
Законот на начин предвиден за пренос на дозволи, ли-
ценци и други слични права;

- Долговите и другите  обврски на РЕ кое се присое-
динува кон било која трета страна, вклучително  без ог-
раничување на доверителите  и содоговорувачите од до-
говори што РЕ кое се присоединува ги склучило, како 
и припаѓачките даночни обврски, се пренесуваат на ЈП 
кое презема по сила на закон, а во согласност со оваа 
Спогодба; 

- Правата и обврските што произлегуваат од сите да-
дени или примени инструменти за обезбедување на пла-
ќањата (гаранции, меници и др.) и обврските што про-
излегуваат  од договори за осигурување, се пренесува-
ат на ЈП кое презема, во согласност со оваа Спогодба. 

Целокупниот имот  и обврски на РЕ  кое се присое-
динува преоѓаат на ЈП кое презема  со денот на уписот 
на статусната промена - преземање во Централниот Ре-
гистар на Република Северна Македонија (Ден на  при-
соединување).

Имотот  и обврските кои со присоединувањето се 
пренесуваат на ЈП кое презема се поблиску утврдени 
со спецификации по поединечни сметки,  кои се наоѓа-
ат во прилог на оваа Спогодба  и претставуваат негов 
составен дел. 

4. ВРЕДНОСТ НА АКТИВА И ПАСИВА КОЈА 
ШТО СЕ ПРЕНЕСУВА ОДНОСНО ПРЕЗЕМА

Целокупниот имот (актива) на РЕ  што се присоеди-
нува на ден 30.6.2019 година  изнесува ден. 
760.168.942, додека  обврските кои на ден 30.6.2019 го-
дина се пренесуваат на ЈП кон кое се врши присоедину-
вање,  изнесуваат ден. 1.036.569.105.

Во вкупните обврски  од Ден. 1.036.569.105 е вклу-
чен износ од ден. 230.220.886 што всушност претставу-
ва обврска за одложен приход евидентирана во соглас-
ност со МСС 20 –Сметководство за државни поддршки 
и обелоденување на државна помош, за која не постои 
обврска за  одлив на готовински средства.

Целокупниот имот на ЈП што презема на ден 30.6 
2019 година изнесува ден. 4.993.781, и истовремено,  
ЈП што презема на истиот ден нема никакви обврски.

5. ПРИЧИНИ, ЦЕЛИ И УСЛОВИ ЗА ДОНЕСЕНА 
СПОГОДБА ЗА СТАТУСНА ПРОМЕНА  - ПРИСОЕ-
ДИНУВАЊЕ

 Причините и целите за склучување на оваа Спогод-
ба се:

- Оптимизација и централизација на управувачките  
функции  и административно – оперативното  рабо-
тење;

- Подобрување на квалитетот  и  ефикасноста на   
обавување на процесот на работа, контрола на работе-
њето  како и унапредување на  управувањето; 

- Воспоставување  долгорочна деловна  стратегија;
- Организирање на еден правен субјект  за обавува-

ње на дејноста;
- Сеопфатно унапредување на вкупното работење 

од аспект на економичност и рентабилност.
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Спогодбените  страни констатираат дека се исполне-
ти сите законски услови за спроведување на Присоеди-
нувањето  и не предвидуваат било какви додатни усло-
ви за спроведување на Присоединувањето.

6.СООДНОС СПОРЕД КОЈ ЌЕ СЕ ВРШИ РАЗМЕ-
НА НА УДЕЛИТЕ (СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА)

Имајќи во предвид дека РЕ кое се припојува  и ЈП 
кое презема не се капитални друштва  ниту пак во Цен-
трален Регистар на Република Северна Македонија е за-
пишан нивниот основачки капитал, во моментот на  
присоединување основната сопственичка главнина ќе 
биде збир од книговодствената вредност на сопственич-
ките главнини на двете спогодбени страни  при што ЈП 
кое презема станува 100% сопственик на збирот на ос-
новните  сопственичкиглавнини.

Основната сопственичка главнина на ЈП кое 
презема (ЈП Колекторски  систем Скопје) , според кни-
говодствената вредност на 30.6.2019 година  изнесува 
ден. 5.000.000  додека основната сопственичка главни-
на на РЕ што се присоединува, според книговодствена-
та вредност на 30.6.2019 година изнесува ден. 
251.202.065.

По реализирање на присоединувањето, ЈП кое 
презема (ЈП  Колекторски  систем Скопје),стекнува ос-
новна сопственичка главнина со вкупна книговодстве-
на вредност  од ден. 256.202.065 (или со зборови: двес-
та педесет и шест милиони двеста две ијади шеесет и-
пет денари).

Консеквентно ,оваа статусна промена не доведува 
до потреба за замена на удели ниту пак за дефинирање 
на податоците за замена на уделите. 

Единствен сопственик на сопственичката главнина 
по извршеното присоединување е Владата на Републи-
ка Северна Македонија.

7. ПРАВА КОИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ НА ОСНО-
ВАЧИТЕ (СОПСТВЕНИЦИТЕ) И НАЧИН НА 
ПРЕЗЕМАЊЕ

По статусната промена (присоединување) во соглас-
ност со оваа Спогодба, Владата на Република Северна 
Македонија останува единствен сопственик и ги зад-
ржува истите права и обврски согласно Актот за осно-
вање.

Со денот на упис на статусната промена-присоеди-
нување во Централниот Регистар на Република Север-
на Македонија, Владата на Република Северна Македо-
нија ги презема целокупните права и обврски  во сог-
ласност со Законот.

8. ДАТУМ НА ЗАПИРАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АК-
ТИВНОСТИ

Ден на  Присоединување е денот на регистрирање  
на  статусната промена, односно  денот на  донесување 
на Одлуката за усвојување  на статусната промена.

Датумот  од кога престануваат  деловните  активнос-
ти на РЕ кое се присоединува е датумот  кој му  претхо-
ди на Денот на присоединување. 

9. ПОСЕБНИ ПОДОБНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА 
УПРАВУВАЊЕ

Статусната промена со припојување, не влијае на из-
борот, бројот и надлежностите на Директорот,Управни-
от одбор и Надзорниот одбор на ЈП кое презема.

Членовите на органите на управување не уживаат 
посебни подобности.

10. УСЛОВИ ПОД КОИШТО  НА ВРАБОТЕНИТЕ 
ЌЕ ИМ ПРОДОЛЖИ РАБОТНИОТ ОДНОС  

Вработените од друшвото кое се присоединува, чии 
податоци се наведени  во списокот на вработени кој се 
наоѓа во прилог на оваа Спогодба и претставуваат неј-
зин составен дел, ќе бидат превземени  со цел заснова-
ње на работен однос во ЈП кое презема.

Присоединувањето нема да влијае на вработените 
во ЈП кое презема и истите ќе ги задржат условите за 
работа што ги имале и пред статусна промена на присо-
единување.

11. ВРШЕЊЕ НА УВИД
Спогодбата и прилозите  кои се негов составен дел, 

се достапни на увид  во седиштето на Јавно Претприја-
тие  Колекторски систем Скопје, секој работен ден од 
10,00  часот до 14,00  часот .

ЈП Колекторски систем Скопје,
                                        Владимир Алексијоски, с.р.

(57087)
___________

О Б Ј А В А
ЗА ИЗВРШЕНА ПРЕДБЕЛЕЖБА

Се објавува дека со Решение на Централниот Регис-
тар на Република Северна Македонија , деловоден број 
30120190016630 од ден 6.11.2019 година е извршена 
предбележба на статусна промена преку комбинирана 
поделба на Меѓуопштинско Јавно Претпријатие за снаб-
дување со вода за пиење, одведување и пречистување 
на отпадни и атмосферски води на Општина Охрид и 
Општина Струга и заштита на Охридското Езеро  ПРО-
АКВА Струга со ЕМБС 5257352 со раздвојување со 
преземање од страна на Јавно претпријатие Колектор-
ски систем Скопје со ЕМБС 7326041 и раздвојување со 
основање на ЈП Водовод Охрид и ЈП Водовод и Канали-
зација Струга со План за поделба ОДУ бр. 721/19 и 
Спогодба за присоединување ОДУ бр. 722/19 од 
4.11.2019година.

Планот за поделба и Спогодбата за присоединување 
заедно со прилозите кои се нивен составен дел се дос-
тапни за увид во седиштата на претпријатијата.

                         МЈП ПРОАКВА Струга,
 в.д. директор,

Светозар Стефановиќ, с.р.
(57088)

___________

О Б Ј А В А
ЗА ИЗВРШЕНА ПРЕДБЕЛЕЖБА

Се објавува дека со Решение на Централниот Регис-
тар на Република Северна Македонија , деловоден број 
30120190016631 од ден 6.11.2019 година е извршена 
предбележба на статусна промена преку комбинирана 
поделба на Меѓуопштинско Јавно Претпријатие за снаб-
дување со вода за пиење, одведување и пречистување 
на отпадни и атмосферски води на Општина Охрид и 
Општина Струга и заштита на Охридското Езеро  ПРО-
АКВА Струга со ЕМБС 5257352 со раздвојување со 
преземање од страна на Јавно претпријатие Колектор-
ски систем Скопје со ЕМБС 7326041 и раздвојување со 
основање на ЈП Водовод Охрид и ЈП Водовод и Канали-
зација Струга со План за поделба ОДУ бр.721/19 и Спо-
годба за присоединување ОДУ бр.722/19 од 4.11.2019-
година.

Планот за поделба и Спогодбата за присоединување 
заедно со прилозите кои се нивен составен дел се дос-
тапни за увид во седиштата на претпријатијата.

           ЈП Колекторски систем Скопје,
                                                       в.д. директор,

                                      Владимир Алексијоски, с.р. 
(57089)
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ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО НЕГОТИНО
Врз основа на член 231 ставови 11,12,13,14,15 и 16 

од Законот за здравствена заштита („Службен весник 
на РСМ“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 264/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 
37/16, 20/19) и член 31, член 32 и член 51 од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на РМ“ бр. 8/2005, 150/07 и 
25/2011), Одлуката на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-
ствен дом „Неготино“ – Неготино 02-644/3-8 од 
30.9.2019 год., Комисијата за располагање со недвижни 
и движни ствари на ЈЗУ Здравствен дом „Неготино“ – 
Неготино, објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР

СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1.ЗАКУПОДАВЕЦ: ЈЗУ Здравствен дом „Него-
тино“ – Неготино

2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП: Прос-
тор за вршење на здравствена дејност

3. 

3.1. Просторот предмет на издавање под закуп – јав-
ното наддавање може да се види секој работен ден од 
9:00 до 14:00  часот, со претходна најава и присуство 
на претставник од Комисијата за спроведување на по-
стапката.

3.2. Услови за издавање под закуп: Просторот предмет 
на издавање под закуп се издава под следните услови:

 - Намената на просторот е за вршење на соодветна 
здравствена дејност наведена во огласот;

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи;

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да се пристапи по претходно 
писмено одобрение од ЈЗУ Здравствен дом ,,Неготино“ 
– Неготино;

- Во случај на дефект на просторот издаден под за-
куп трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на просторот;

- Плаќањето на закупнина  е месечно по добивање-
то на фактура од ЈЗУ Здравствен дом ,,Неготино“ – Не-
готино најдоцна до 15 во месецот;

- Во случај на згаснување на Здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги презема основачот на ПЗУ.

4. ПРАВО НА УЧЕСТВО
4.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- Физички лица – Доктори на медицина, кои ги ис-

полнуваат условите пропишани со Законот за здрав-
ствена заштита со лиценца за работа и

- Правни лица - приватни здравствени установи ос-
новани и регистрирани за вршење на здравствена деј-
ност од соодветната област.

4.2. Право на учество на јавното наддавање имаат 
само кандидатите кои со пријавата ќе достават доказ – 
уплатница за уплатен депозит за учество во јавното над-
давање во висина на износот наведен во колона 4 на та-
белата на трезорска сметка на ФЗОМ  и тоа: Банка на 

примачот: ФЗОМ, Сметка 10000000006605, Сметка на 
корисник 660180002953137, Приходна шифра и програ-
ма 725939-00, со дознака депозит за учество на јавно 
наддавање за закуп на простор.

Пријавата за учество во јавното наддавање со пот-
ребните документи се доставува до ЈЗУ Здравствен дом 
,,Неготино“ – Неготино, Комисија за спроведување на 
јавно наддавање во рок од 10 дена од денот на објавува-
ње на огласот во „Службен весник на РСМ“

4.3. Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

5.1. Заинтересираните кандидати треба да поднесат 
пријава за учество во јавното наддавање, во рокот ут-
врден во точка 4.2, во затворен плик, со назнака за јав-
но наддавање за закуп на простор, во архивата на ЈЗУ 
Здравствен дом ,,Неготино“ – Неготино секој работен 
ден од 8-14 часот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да доста-
ват:

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит
- Фотокопија од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош)
- Доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар)
- Лиценца за работа (оригинал или копија заверена 

на нотар)
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник.
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит 
- Доказ за регистрирана дејност на правното лице 

во Централниот регистар на Република Северна Маке-
донија (не постар од шест месеци)

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствена установа од Министерството за 
здравство на Република Северна Македонија.

6. ДЕН, ЧАС  И МЕСТО НА ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи на ден 
8.11.2019 година во 12:00 часот во просториите на ЈЗУ 
Здравствен дом ,,Неготино“ ул. ,,Вељко Влаховиќ“ бр 9 
Неготино во канцеларијата на ВД Директорот.

7. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
7.1. Постапката за јавно наддавање ја спроведува 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ства-
ри на ЈЗУ Здравствен дом ,,Неготино“- Неготино. На де-
нот на јавното наддавање, можат да учествуваат само 
физичкото лице односно овластеното лице на ПЗУ кои 
ги исполнуваат условите од Огласот, на чие име гласи 
уплатениот депозит. Учесниците својот легитимитет за 
учество во наддавањето го потврдуваат со важечка лич-
на исправа и уредно полномошно за полномошниците;

7.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопштува-
ње на почетната цена утврдена во колона 3 на табелата;

7.3. Наддавањето се врши со зголемување на вред-
носта за износ не помал од 100 денари;

7.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена која и по три пати соопштена не е наддадена од 
друг учесник, се стекнува со статус на најповолен пону-
дувач;

7.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач, кој ги исполнил и прифаќа усло-
вите од Огласот и ја наддаде почетната цена за утврде-
ниот најмал износ;
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7.6. Со најповолниот понудувач ЈЗУ Здравствен 
дом ,,Неготио“ – Неготино ќе склучи Договор за закуп 
на просторот - предмет на јавното наддавање. Со дого-
ворот за закуп поблиску ќе се уредат меѓусебните пра-
ва и обврски на договорните страни кои се однесуваат 
за користењето на електрична енергија, затоплување, 
комунални услуги и слично;

7.7. На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни понудувачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат вратени во рок од 8 (осум) де-
на од денот на јавното наддавање;

7.8. Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 де-
на од доставувањето на Договорот за закуп не го склу-
чи Договорот, уплатените парични средства на име 
депозит за учество не им се враќаат. Во тој случај со 
статус на најповолен понудувач ќе се стекне учесникот 
кој е следнорангиран;

7.9. Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на 
РСМ“.

7.10. Подетални информации и увид на предметот 
на јавно наддавање со претходна најава може да се до-
бијат на тел. 071/359-004. Лице за контакт Катерина То-
љкова-Трајкова.

                                         Комисија за располагање со 
                                         недвижни и движни ствари


