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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3303. 
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 

6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 

146/15 и 52/16) и член 17 став (3) од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 19.7.2016 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОД-

ЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИ-

ЈАЛНИ ПОТРЕБИ, НА ЛОКАЛИТЕТ П’КЛИШТЕ,  

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 

Член 1 

Концесијата за користење на вода за флаширање за 

комерцијални потреби на локалитет П'клиште, Oпшти-

на Ранковце се доделува заради создавање на услови за 

експлоатација на подземните води, производство на не-

газирана, газирана и ароматизирана вода и ревитализа-

ција на рурален и полунапуштен крај. 

Со оглед на фактот дека правото за користење на 

подземната вода за флаширање за комерцијални потре-

би се стекнува со доделување на концесија, како 

единствен начин за вршење на оваа дејност е доделува-

ње на концесија за користење на подземна вода за фла-

ширање определена со оваа одлука. 

 

Член 2 

Основни цели за доделување на концесија за корис-

тење на подземна вода за флаширање за комерцијални 

потреби се користење на водата како општо добро за 

производство на пакувана вода за пиење и создавање 

на услови за локален економски развој. 

 

Член 3 

Предмет на концесијата е користење на подземни 

води за флаширање за комерцијални потреби на лока-

литет П'клиште, Oпштина Ранковце, на концесиски 

простор обележан со координати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концесијата за користење на подземна вода за фла-

ширање ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да 

ги исполнат условите содржани во тендерската доку-

ментација и јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за корис-

тење на подземна вода за флаширање за комерцијални 

потреби ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот 

на формирање на Комисијата за спроведување на по-

стапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесии за користење на подземна вода за флаши-

рање за комерцијални потреби, Владата на Република 

Македонија на предлог на министерот за животна сре-

дина и просторно планирање формира Комисија за 

спроведување на постапката во рок од десет дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ги подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот и во рок од пет работни дена 

на предлог на министерот за животна средина и прос-

торно планирање тендерската документација се доста-

вува на одобрување до Владата на Република Македо-

нија. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесијата за користење на подземна 

вода за флаширање за комерцијални потреби, Комиси-

јата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го обја-

ви јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно 

приватно партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 3.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-3062/2 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

3304. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,  

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

19.7.2016 година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ  ШУМИ“  

- П.О. СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работењето на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со државни шуми ,,Маке-

донски шуми“ - п.о. Скопје во 2015 година, бр.02-198/2 

од 26.2.2016 година, усвоени од Управниот одбор на 

ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 

26.2.2016 година, бр.02-233/2 од 15.3.2016 година, 

усвоени од Управниот одбор на ова јавно  претприја-

тие, на седницата, одржана на 15.3.2016 година и 

бр.02-566/1 од 18.7.2016 година, усвоени од Управниот 

одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржа-

на на 18.7.2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-4745/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3305. 

Врз основа на член 38 став (1) алинеја 3 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 

33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ– КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО 

ЛОВИШТЕТО БР. 4 „ВЕЛЕШТА“ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање – концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Ве-

лешта“ спроведена согласно Одлуката за започнување 

на постапка за доделување на концесија на дивечот во 

ловиштата во ловните реони: Струга, Делчево и Коча-

ни („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.31/16).  

 

Член 2 

Постапката за доделување на концесија на дивечот 

во ловиштето од член 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека нема доставено ниту една прифатлива 

понуда.  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4774/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3306. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

19.7.2016 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА  

2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на ЈП „Стрежево“ – Битола за 2015 година, 

бр.02-221/3 од 10.3.2016 година, усвоена од Управниот 

одбор на ова претпријатие, на седницата одржана на 

10.3.2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-4864/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3307. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

19.7.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-

ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - 

БИТОЛА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ – Битола за 

2015 година, бр.02-221/6 од 10.3.2016 година, усвоен 

од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата 

одржана на 10.3.2016 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 42-4864/2 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3308. 
Врз основа на член 13 став (3) од  Законoт за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
ца одржана на 19.7.2016 година, донесе 

   
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕД-

ВИЖНA СТВАР НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Кисела Вода и се прене-

сува во сопственост недвижна ствар - стан, кој се наоѓа 
на КП бр.794/1 на ул.„Иван Козаров“ бр.15, запишан во 
Имотен лист бр.30010 за КО Кисела Вода 1, сопстве-
ност на Република Македонија и тоа зграда 11, намена 
на зграда и други објекти А1-3, влез 2, кат ПР, број 2, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со 
внатрешна површина од 29 м2.   

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-4902/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3309. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та  на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.7.2016 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање право на трајно користење на градежно земјиште 
во сопственост на Република Македонија на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката-Скопје („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 106/14). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5154/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3310. 

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-

донија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 

17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 

10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 

127/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 

НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-

ДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ 

ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД 

ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишува-

ње во прва година-прв циклус на студии на јавните ви-

сокообразовни установи во состав на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Те-

тово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универ-

зитетот за информатички науки и технологии „Св. 

Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2016/2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

109/16), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, по табелата се додава но-

ва табела, која гласи: 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 
 

          Бр. 42-5253/1 Заменик на претседателот 
    19 јули 2016 година на Владата на Република 
              Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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3311. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржа на 
19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА  - 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на движни 
ствари на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за државна кардиохирургија - Скопје, 
бр.42-1804/1 од 15.3.2016 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 54/16). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5613/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
_________ 

3312. 
Врз основа на член 12 став (12) од Законот за 

Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен 
весник на Република Македонија” бр. 20/09, 53/11, 
164/13, 43/14, 33/15,  88/15, 149/15 и 39/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ 

РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 
за изменување на Правилникот за висината на надомес-
токот за извршените работи на Државниот инспекторат 
за земјоделство бр. 02-6614/3 од 19.7.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5671/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3313. 
Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјо-

делското 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, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА 
ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВ-
РШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО  

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост за површини над 3 хектари по пат на елек-
тронско јавно наддавање, број 12/16, со архивски број 
17-6995/1, распишан од министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5947/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3314. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  19.7.2016 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на недвижна ствар на Државната изборна 
комисија бр. 42-651/1 од 26 јануари 2016 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/16) во членот 2 зборовите  „шест месеци“ се замену-
ваат со зборовите „18 месеци“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/1 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3315. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.7.2016 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ ВОЗИЛА НА  

ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движни ствари-моторни возила на 
Државната изборна комисија бр. 42-797/1  од 26 јануа-
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ри 2016 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/16) во членот 2 зборовите „шест месеци“ 
се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, без надоместок“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/2 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3316. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.7.2016 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движна ствар на Државната изборна ко-
мисија, бр.42-869/1 од 26 јануари 2016 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.14/16), во 
членот 2 зборовите  „шест месеци“ се заменуваат со 
зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/3 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3317. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.7.2016 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МОТОРНИ ВОЗИЛА НА  

ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движни ствари – моторни возила на 
Државната изборна комисија, бр.42-869/2 од 26 јануари 
2016 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.14/16), во членот 2 зборовите  „шест месеци“ 
се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-5969/4 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3318. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.7.2016 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ–
МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање на времено користење на 

движни ствари – моторни возила на Државната избор-
на комисија, бр.42-869/3 од 26 јануари 2016 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/16), во членот 2 зборовите  „шест месеци“ се заме-
нуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/5 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3319. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движни ствари на Државната изборна ко-
мисија, бр.42-869/4 од 26 јануари 2016 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во 
членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со 
зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/6 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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3320. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движни ствари на Државна изборна ко-
мисија, бр.42-869/5 од 26 јануари 2016 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во 
членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со 
зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/7 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3321. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движна ствар на Државната изборна ко-
мисија, бр.42-869/6 од 26 јануари 2016 година  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во 
членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со 
зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/8 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

3322. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движна ствар на Државната изборна ко-
мисија, бр.42-869/7 од 26 јануари 2016 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во 
членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со 
зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/9 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3323. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движна ствар на Државната изборна ко-
мисија, бр.42-869/8 од 26 јануари 2016 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во 
членот 2 зборовите  „шест месеци“ се заменуваат со 
зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/10 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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3324. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МОТОРНИ ВОЗИЛА НА  

ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движни ствари – моторни возила на 
Државната изборна комисија, бр.42-869/9 од 26 јануари 
2016 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.14/2016), во членот 2 зборовите  „шест ме-
сеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/11 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3325. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движна ствар на Државната изборна ко-
мисија, бр.42-869/10 од 26 јануари 2016 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/16), во членот 2 зборовите  „шест месеци“ се заме-
нуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/12 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

3326. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движна ствар на Државната изборна ко-
мисија, бр.42-869/11 од 26 јануари 2016 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/16), во членот 2 зборовите  „шест месеци“ се заме-
нуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/13 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3327. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движна ствар на Државната изборна ко-
мисија, бр.42-869/12 од 26 јануари 2016 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/16), во членот 2 зборовите  „шест месеци“ се заме-
нуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/14 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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3328. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движна ствар на Државната изборна ко-
мисија, бр.42-869/13 од 26 јануари 2016 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/16), во членот 2 зборовите  „шест месеци“ се заме-
нуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/15 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3329. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република  Македонија“ бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 

Член 1 
 Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движни ствари на Државна изборна ко-
мисија бр. 42-1436/1 од 10 февруари 2016 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/16), во членот 2 зборот „шест“ се заменуваат со бро-
јот „18“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5969/16 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

3330. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република  Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 19.7.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-

НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на движни ствари на Државната изборна ко-

мисија бр. 42-1436/2 од 10 февруари 2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

29/16), во членот 2 зборот  „шест“ се заменуваат со 

бројот „18“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5969/17 Заменик на претседателот 

19 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

3331. 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-

врдено е дека во Уредбата за изменување и дополнува-

ње на Уредбата за поблиските критериуми за директни 

плаќања, корисниците на средствата, максималните из-

носи и начинот на директните плаќања за 2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/16) направена е техничка грешка, поради што се 

дава 

 

И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕ-

РИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИ-

ЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗ-

НОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА  

ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Во Уредбата за изменување и дополнување на 

Уредбата за поблиските критериуми за директни пла-

ќања, корисниците на средствата, максималните изно-

си и начинот на директните плаќања за 2016 година во 

членот 2 наместо зборовите: „по точката 5“ треба да 

стојат зборовите: „Во членот 4 по точката 5“. 

 

Бр. 42-5062/2  

21 јули 2016 година од Владата на Република 

Скопје Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3332. 
Врз основа на член 110-с став 11 од Законот за  со-

цијалната заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 79/09, 36/11,  51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛУГО-
ДИШНОТО ИНТЕРВЈУ И ОЦЕНУВАЊЕТО НА ДА-
ВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ВО ЈАВНИТЕ УС-
ТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, КАКО И ОБ-
РАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОЛУГОДИШНОТО  

ИНТЕРВЈУ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на полугодишното интервју и оценувањето 
на давателите на јавни услуги во јавните установи за 
социјална заштита, како и образецот на извештајот за 
полугодишното интервју и образецот за оценување. 

 
Член 2 

(1) За давателите на јавни услуги во дејноста на со-
цијална заштита од категорија А стручни и категорија 
Б помошно – стручни работни места, во периодот од 1 
до 15 декември, се утврдуваат работните цели и задачи 
за наредната година, како и индивидуалните планови 
за стручно усовршување за сите даватели  на јавни ус-
луги во јавната установа за социјална заштита (во ната-
мошниот текст: давателот на услуги). 

(2) При утврдување на работните цели и задачи 
непосредно претпоставениот раководител на службата, 
а кога нема непосредно претпоставен раководител на 
служба  директорот на јавната установа за социјална 
заштита  (во натамошниот текст: оценувачот) ја зема 
во предвид годишната програма за работа на установа-
та за наредната година, нивото на работно место и оп-
штите и посебните компетенции на давателот на ус-
луги, водејќи сметка да бидат јасни, прецизни, мерливи 
и со утврдена временска рамка за извршување. 

(3) При утврдување на индивидуалниот план за 
стручно усовршување, оценувачот ги зема во предвид 
потребата од развој и унапредување на работните компе-
тенции на давателот на услуги, заради ефикасно извршу-
вање на утврдените работни цели и задачи од став (2) на 
овој член, како и заради можноста за унапредување.  

(4) Работните цели и задачи, како и индивидуални-
от план за стручно усовршување, оценувачот ги ут-
врдува во соработка со давателот на услуги во Табели-
те 2 и 3 од Образецот за оценување на давател на јавна 
услуга во дејноста социјална заштита. 

 (5) Образецот од став (4) на овој член, кој е даден 
во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник, се 
печати во формат А4 на бела хартија и содржи: 

- штембил; 
- наслов; 
- податоци за учесниците во оценувањето (оцену-

ван/оценувач); 
- работни цели и задачи; 
- план за стручно усовршување и развој; 
- проценка од полугодишното интервју; 
- договор за други оценувачи на давателот на  услуги; 
- оценување од оценувачот; 
- годишна оценка и 
- датум и потпис на оценувачот и  оценуваниот.  
 

Член 3 
На полугодишното интервју, кое се спроведува од 

15 до 30 јуни, оценувачот за секој давател на  услуги  
со кој го врши интервјуто од категорија А и категорија 
Б го утврдува квалитет во извршувањето на работните 
задачи, и тоа: 

-нивото на реализација на работните цели и задачи;  
- нивото на нивно исполнување, квалитетот, ефек-

тивноста, ефикасноста и почитувањето на роковите; 
- нивото на придонесот кон остварување на надлеж-

ностите на институцијата, годишната програма за рабо-
та на установата преку личниот удел, посветеноста и 
ангажираноста во планирањето и остварувањето на ре-
зултатите, работната етика и дисциплина;  

- нивото на посветеност на учење и развој и 
 - реализација на индивидуалниот план за стручно 

усовршување, ниво на мотивација за надградба на ком-
петенциите.  

 
Член 4 

Извештајот од полугодишно интервју за давателот 
на услуги, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел 
на овој правилник, се печати во формат А4 на бела хар-
тија и  содржи: 

- штембил;  
- наслов; 
-податоци за учесниците во интервјуто;  
- полугодишно интервју;  
- план за подобрување; 
- датум на спроведување на интервјуто и 
- потписи на  оценувачот кој го спровел интервјуто и 

на давателот на услуги со кој се спроведува интервјуто.  
 

Член 5 
(1) Заради спроведување на постапката за оценување, 

давателот на услуги кој се оценува најдоцна до 15 септем-
ври му предлага на оценувачот двајца други оценувачи од 
редот на давателите на услуги во установата за социјална 
заштита со кои оценуваниот непосредно работи. 

(2) Во периодот од 15 до 30 септември давателот на 
услуги и оценувачот на заедничка средба постигнуваат 
договор за другите оценувачи даватели на услуги во 
установата за социјална заштита (во натамошниот 
текст: други оценувачи). 

 
Член 6 

Оценувачот во периодот од  1 до  15 ноември  го 
оценува давателот на услуги од категорија А  и катего-
рија Б врз основа на: 

-  ниво на реализацијата на работните цели и задачи 
(нивото на исполнување на работни цели и задачи, ква-
литетот, ефективноста, ефикасноста и почитувањето на 
роковите, капацитетот за применливост на општите и 
посебните работни компетенции за остварување на ра-
ботните цели и задачи); 

- ниво на вклученост и посветеност на работата, ра-
ботна етика и дисциплнина; 

- придонес во реализација на програмата за работа 
на установата и 

- реализација на индивидуалниот план за стручно 
усовршување и мотивација за надградба на компе-
тенциите. 

Член 7 
(1) Оценувачот го оценува давателот на услуга со 

оценка „5“, кога го надминува исполнувањето на по-
ставените работни цели и задачи за нивото на работно-
то место на кое е распореден во сите области на своето 
работење и дава значителен придонес во области кои 
се надвор од неговата директна одговорност. 

(2) Оценувачот го оценува давателот на услуга со 
оценка “4”, кога ги исполнува поставените работни це-
ли и задачи за нивото на работното место на кое е рас-
пореден во повеќето области на своето работење. 

(3) Оценувачот го оценува давателот на услуга со 
оценка “3”, кога ги исполнува поставените работни це-
ли и задачи за нивото на работното место на кое е рас-
пореден во некои области на своето работење. 

(4) Оценувачот го оценува давателот на услуга со 
оценка “2”, кога на ниско ниво ги исполнува поставе-
ните работни цели и задачи за нивото на работното 
место на кое е распореден. 
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(5) Оценувачот го оценува давателот на услуга со оцен-
ка “1”, кога не ги исполнува поставените работни цели и за-
дачи за нивото на работното место на кое е распореден. 

 
Член 8 

(1) На денот и часот на спроведување на оценувањето, 
од страна на вработениот кој ги врши работите на управу-
вање со човечки ресурси, на Комисијата за спроведување 
на оценувањето, со записник и се предава: 

-   кутија за оценување; 
- Листа за оценување на даватели на јавна услуга во 

дејноста социјална заштита од други оценувачи (во на-
тамошниот текст: Листата); 

- за секој давател на услуги од категорија А од лис-
тата, соодветен број на копии од образецот за оценува-
ње на давател на јавна услуга во дејноста социјална 
заштита од категорија А и 

- за секој давател на услуги од категорија Б од лис-
тата, соодветен број на копии од образецот за оценува-
ње на давател на јавна услуга во дејноста социјална 
заштита од категорија Б. 

(2) Во просторијата во која се спроведува оценува-
њето, на денот и часот на оценувањето, од страна на 
Комисијата за спроведување на оценувањето на други-
те оценувачи им се распределуваат копиите на обрас-
ците од алинеите 3 и 4 од ставот (1) на овој член, по 
што истите, анонимно го пополнуваат соодветниот об-
разец, на начин што со помош на индикаторите покрај 
наведените општи компетенции, даваат оценка “1”, 
“2”, “3”, “4” или “5” за секоја од наведените општи 
компетенции и пополнетиот образец го ставаат во ку-
тијата за оценување. 

(3) На другите оценувачи кои од објективни причи-
ни (болест, службен пат и сл.) се спречени да присус-
твуваат лично на денот и часот на оценувањето, Коми-
сијата за спроведување на оценувањето веднаш им ги 
доставува соодветните обрасци по електронска пошта 
на нивната службена адреса, кои треба најдоцна два ра-
ботни дена од приемот на истите да ги пополнат и да 
ги вратат на адресата од која ги добиле, со копија до 
службената адреса на директорот на јавната установа 
за социјална заштита. 

(4) Комисијата за спроведување на оценувањето за 
другиот оценувач кој со лекарска белешка ќе докаже 
дека не е во состојба да оценува ниту на начин утврден 
во став (3) на овој член, ќе внесе образложение во за-
писникот и ќе ја приложи лекарската белешка. 

(5) Ако некој од другите оценувачи, од оправдани 
причини не учествува постапката за оценување или не 
го пополни образецот за оценување, тогаш се зема во 
предвид  оценката од  оценувачот кој го извршил оце-
нување. 

 (6) По завршувањето на оценувањето, односно по 
истекот на рокот од став (3) на овој член доколку на де-
нот и часот на оценувањето има отсутни други оцену-
вачи, од страна на Комисијата за спроведување на оце-
нувањето се составува Записник за спроведеното оце-
нување и заедно со обрасците се доставува до директо-
рот на јавната установа за социјална заштита. 

 (7) Од страна на вработениот  кој ги врши работите 
на управување со човечки ресурси, во соработка со ди-
ректорот на јавната установа за социјална заштита, од 
1 до 15 ноември, врз основа на оценките од пополнети-
те обрасци од другите оценувачи, за секој оценуван да-
вателот на услуги  се пресметува и се заведува оценка-
та од другите оценувачи. 

(8) Листата за оценување на давателите на јавна ус-
луга во дејноста социјална заштита од други оцену-
вачи, која е дадена во Прилог бр. 3 и е составен дел на 
овој правилник, се печати на бела хартија со А4 фор-
мат и содржи податоци за оценуваните и нивните дру-
ги оценувачи и тоа: реден број, име, презиме, шифра и 
назив на работното место. 

 (9) Образецот за оценување на давател на јавна ус-
луга во дејноста социјална заштита од категорија А, кој 
е даден во Прилог бр. 4 и е составен дел на овој пра-
вилник, се печати на бела хартија со А4 формат и сод-
ржи: податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра 
и назив на работно место) и  оценка од друг оценувач. 

(10) Образецот за оценување на давател на јавна ус-
луга во дејноста социјална заштита од категорија Б, кој 
е даден во Прилог бр. 5 и е составен дел на овој пра-
вилник, се печати на бела хартија со А4 формат и сод-
ржи: податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра 
и назив на работно место) и  оценка од друг оценувач. 

 
Член 9 

 Директорот на јавна установа за социјална заш-
тита, при распоредување на давателот на јавна услуга 
на друго работно место во установата, односно при да-
вање на согласност за преземање на давателот на јавна 
услуга во друга установа, на давателот на услуги му 
доставува Извештај за оценување во други околности, 
кој е даден во Прилог бр. 6 и е составен дел на овој 
правилник, кој ја содржи неговата оценка за периодот 
до распоредувањето, односно  преземањето. 

 
Член 10 

(1) Оценувањето на оценувачот се изразува со цела 
оценка од 1 до 5. 

(2) Пондерирана оценка од оценувачот претставува 
оценката од став (1) на овој член, помножена со 0,60 и 
истата се изразува во втора децимала. 

(3) Оценувањето на другите оценувачи за секоја 
оценета општа работна компетенција се изразува со це-
ла оценка од 1 до 5. 

(4) Поединечната оценка на секој од другите оцену-
вачи, претставува збир од оценките за секоја општа работ-
на компетенција, поделен со бројот на оценувани работни 
компетенции и истата се изразува во втора децимала. 

(5) Оценката од другите оценувачи претставува 
збир на поединечните оценки од другите оценувачи, 
поделен со бројот на други оценувачи кои оценувале, и 
истата се изразува во втора децимала. 

(6) Пондерирана оценка од другите оценувачи прет-
ставува оценката од став (5) на овој член, помножена 
со 0,40 и истата се изразува во втора децимала. 

 (7) Годишната оценка на ефектот на давателот на 
јавна услуга претставува збир од пондерираната оценка 
од оценувачот и пондерираната оценка од другите оце-
нувачи, и истата се изразува во втора децимала и 
описно, согласно закон. 

(8) Пресметката на пондерираните оценки и годиш-
ната оценка на сите даватели на јавна услуга во јавната 
установа за социјална заштита се врши од страна на 
вработениот  кој ги врши работите на управување со 
човечки ресурси, најдоцна до 20 декември во тековната 
година, во Табелата 7 од Образецот за оценување на 
давателот на јавна услуга . 

  
Член 11 

Образецот на Извештајот со ранг листа на годишни 
оценки на давателите на јавни услуги во дејноста соци-
јална заштита е даден во Прилиг бр. 7 и е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 12 

 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр 10-5187/1 Министер 

19 јули 2016 година за труд и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 

3333. 

Врз основа на член 156 став 5 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 

228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во два иден-

тични примероци изработени од тенка индиго хартија. 

 Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 

формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија. 

 Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2,  

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во два 

идентични примероци изработени од тенка индиго хартија. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.3, 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

        Бр. 02-7205/1  

  18 јули 2016 година Директор, 

            Скопје Марија Дарковска-Серафимовска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3334. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) и член 32 
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 
33/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство на електрична енергија СКУРА ЕНЕРГИ 
ДООЕЛ експорт – импорт с. Џепчиште, Тетово, за вле-
гување во сила  на лиценца за производство на елек-
трична енергија на седницата одржана на ден 20.7.2016 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство на 

електрична енергија СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт 
– импорт с. Џепчиште, Тетово, со седиште на ул. 101 
бр.85 Џепчиште, Тетово, за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала „СКУРА“ издадена со Одлука 
УП1 бр. 07-111/15 од 16.10.2015 година, („Службен 
весник на РМ“ бр. 180/15 од 19.10.2015 година) влегува 
во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-111/15  

20 јули 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
  

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Џеп-
чиште, Тетово, со седиште на ул. 101 бр.85 Џепчиште, 
Тетово 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 254.01.1/15 
 
4. Датум на издавање на лиценца 
20.7.2016 година 

5. Датум на важење на лиценца 
20.7.2051 година 
 
6. Број на деловниот субјект – 6865712 
 
7. Единствен даночен број – 4028013520719 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9.   Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „СКУРА 
“ на КП бр. 1567, КО Непроштено, Општина Теарце. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство на електрична енергија СКУРА 
ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Џепчиште, Те-
тово, со седиште на ул. 101 бр.85 Џепчиште, Тетово, 
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и не-
говото учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 
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- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година.  Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 

мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 
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 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

  

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-

бела VI: 

 

1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ 

СКУРА со инсталирана моќност од  49,80 kW;  

2. Општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2015 година, 

- година на завршеток на градба - 2016 година, 

- година на почеток на работа - 2016 година, 

- проценет животен век на фотонапонска централа - 

25 години. 

3. Податоци за опремата: 

- Број на  на фотоволтаични модули 166 x 300 W,  

- Тип-поликристални панели 300W, CHN300-72P, 

300W,  

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 300 Wp, 

- Номинален напон 36,7V 

- Струја на модул 8,17 А 

4. Податоци за инвертор, SMA 2500W; 

Номинални податоци максимална моќност 2 x 

25000 W. 

5. Годишно сончево зрачење на локацијата - 2206 

kWh/m2, 

6. Очекувано производство на електрична енергија 

113.498 kWh. 
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