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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1015. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА 
 

I 
Г. Тони Димовски се поставува на должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Канада, со седиште во Отава. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ бр. 32 Претседател 

5 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1016. 

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.84/2008, 
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 3.3.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ 
НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНИЈАПАТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука од Дирекцијата за задолжителни ре-
зерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без 
надомест нафтени деривати на Јавното претпријатие 
Македонијапат Скопје и тоа: 

- Еуродизел БС гориво......................300.000 литри; 
- Екстралесно гориво.........................300.000 литри; 
- Еуросупер БС-95 гориво.................. 10.000 литри. 

  Стр. 
1024. Правилник за  начинот на вршење 

на официјални контроли на салмо-
нела и други одредени алиментарни 
интоксикации  ...................................... 46 

1025. Одлука за влегување во сила на 
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на енергија ............................................ 67 

1026. Одлука за влегување во сила на Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија ......  69 

 Огласен дел....................................... 1-40 
 

 
 
 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат за извршување на основните работи од тековно, 
инвестиционо и зимско одржување на патишта од стра-
на на ЈП Македонијапат  Скопје, планирани со Годиш-
ната програма на Јавното претпријатие за државни па-
тишта за 2015 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на 
товар на ЈП Македонијапат Скопје. 

  
Член З 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1601/1 Претседател на Владата 

3 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1017. 

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Служен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 3.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Институт за 

акредитација на Република Македонија му престанува ко-
ристењето на недвижна ствар, зграда 2, дел од кат 03, со 
вкупна површина од 178,61 м2, на Кеј „Димитар Влахов“ 
бр.4, КП бр.9521, КО Центар 1, евидентиран во Имотен 
лист бр.9099, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
без надомест на трајно користење на Министерството 
за образование и наука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Институт за акреди-
тација на Република Македонија и Министерството за 
образование и наука, во рок од осум дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-1950/1 Претседател на Владата 

3 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
1018. 

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Служен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 3.03.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Институт 

за стандардизација на Република Македонија му прес-
танува користењето на недвижна ствар, зграда 2, дел 
од кат 02, со вкупна површина од 128,9 м2, на Кеј „Ди-
митар Влахов“ бр.4, КП бр.9521, КО Центар 1, евии-
дентиран во Имотен лист бр.9099, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
без надомест на трајно користење на Министерството 
за образование и наука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Институтот за стан-
дардизација на Република Македонија и Министер-
ството за образование и наука, во рок од осум дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1950/2 Претседател на Владата 

3 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 
1019. 

Врз основа на член 4 став 2 и член 5 став 4 од Одлу-
ката на Владата на Република Македонија, за формира-
ње Комисијата за чување, одржување, обновување и 
обележување на граничните линии и граничните озна-
ки на Република Македонија со соседните држави 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.  
118/09), Министерот за надворешни работи донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА ЗА ЧУВАЊЕ, ОД-
РЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 
ГРАНИЧНИТЕ ЛИНИИ И ГРАНИЧНИТЕ ОЗНАКИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СОСЕДНИТЕ  

ДРЖАВИ 
 
1. За Претседател на Комисијата за чување, одржува-

ње обновување и обележување на граничните линии и 
граничните ознаки на Република Македонија со соседни-
те држави се именува г-ѓа Елена Кузмановска, државен 
секретар во Министерството за надворешни работи. 

За Заменик претседател на Комисијата за чување, 
одржување обновување и обележување на граничните 
линии и граничните ознаки на Република Македонија 
со соседните држави се именува г-дин Звонимир Попо-
виќ, директор во Министерството за надворешни ра-
боти.  

2. За членови на Комисијата за чување, одржување 
обновување и обележување на граничните линии и гра-
ничните ознаки на Република Македонија со соседните 
држави се именуваат: 

- г-дин Ванчо Постоловски, државен советник, ек-
сперт за геодезија во Агенцијата за катастар на нед-
вижности, 

- г-дин Кузман Цилков, началник на Одделение за 
инвестиции и одржување, Царинска управа на Репуб-
лика Македонија, 

- г-дин Киро Митрев, полициски советник, експерт 
за граници и разграничување на терен во Секторот за 
гранични работи и миграции во Министерството за 
внатрешни работи, 

- г-дин Златко Спироски, помлад соработник за ца-
рински тарифи при Министерството за финансии. 

3. За секретар на Комисијата за за чување, одржува-
ње обновување и обележување на граничните линии и 
граничните ознаки на Република Македонија со сосед-
ните држави се именуван г-дин Иван Ивановски, трет 
секретар во Министерството за надворешни работи.  

4. Времетраењето на мандатот на Претседателот и 
членовите на Комисијата е три години сметано од де-
нот на влегување во сила на оваа Решение. 

5. Решението влегува во сила со денот на неговото 
донесување. 

 
Бр. 07-7638/1  

5 март 2015 година Министер, 
Скопје Никола Попоски, с.р. 

__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1020. 
Врз основа на член 14 став (6) од Законот за придо-

неси од задолжително социјално осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.142/08, 64/09, 
156/09, 166/10 53/11, 185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 
97/14, 113/14, 180/14, 188/14 и 20/15), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИЗ-
НОСОТ НА ПРИМЕНИОТ НАДОМЕСТОК ПО ОС-
НОВ НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО И/ИЛИ АВТОРСКИ 

ДОГОВОР ИЛИ ДРУГ ДОГОВОР 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на прија-

вата за износот на примениот надоместок по основ на 
договор за дело и/или авторски договор или друг дого-
вор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/15) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

  
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 20-1826/1  

5 март 2015 година Министер за финансии, 
Скопје               Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

1021. 
Врз основа на член 20-г став (9) од Законот за вра-

ботените во јавниот сектор („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 27/14 и 199/14), министерот 
за информатичко општество и администрација донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЈАВНИ-
ОТ ОГЛАС ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНО 
МЕСТО ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ПРЕКУ ВРАБОТУ-
ВАЊЕ И НА ПРИЈАВАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, КА-
КО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЛИЦА КОИ 
ДАЛЕ ЛАЖНИ ПОДАТОЦИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ 

ВО ЈАВЕН СЕКТОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат задолжителните 

елементи на јавниот оглас за пополнување на работно 
место во јавниот сектор преку вработување и на прија-
вата за вработување, како и формата, содржината и на-
чинот на водење на Регистарот на лица кои дале лажни 
податоци при вработување во јавен сектор. 

 
Член 2 

(1) Јавниот оглас за пополнување на работни места 
во институциите на јавниот сектор особено содржи: 

- грб и име на Република Македонија и лого и назив 
на институцијата која го објавува јавниот оглас; 

- основ за објавување на јавниот оглас; 
- број на јавниот оглас; 
- за секое различно работно место во огласот: реден 

број, шифра, назив и број на извршители;  
- за секое различно работно место во огласот: оп-

шти услови (согласно закон и/или колективен дого-
вор); посебни услови (образование, работен стаж, оп-
шти и посебни работни компетенции како на пр. позна-
вање на странски јазик, работа со компјутери и други 
услови согласно актот за систематизација на институ-
цијата); и/или дополнителни услови, доколку има пот-
реба (статус на лице со посебни потреби, статус на дете 
без родители и без родителска грижа кое до својата 18-
годишна возраст имало ваков статус,  или статус на ко-
рисник на државна стипендија); 

- за секое различно работно место во огласот: рас-
поред на работното време; почеток и завршеток на 
дневното и неделното работно време; 

- за секое различно работно место во огласот: пари-
чен нето износ на плата; 

- напомена: “Согласно годишниот план за вработу-
вање на институцијата за ______година, вработувања 
се предвидени за______ (се наведува припадноста на 
заедницата/заедниците)“; 

- рок за доставување на пријава за вработување,  
- на кој начин и каде треба да се поднесе пријавата 

и задолжителните докази за исполнување на условите 
за вработување (во хартиена форма или електронски со 
наведување на точна адреса); 

- кратка информација за начинот за спроведување 
на постапката за селекција (да се наведат фазите, на пр: 
проверка на пријавата и доказите, тестови, испити, ин-
тервју и/или други форми за проверка на кандидатите). 

(2) На првиот јавен оглас за нови вработувања во 
тековната година во напомената од став (1) алинеја 8 
на овој член се наведуваат заедниците за кои во завис-

ност од бројот на работни места за кои се објавува ог-
ласот, согласно годишниот план за вработување за те-
ковната година се предвидени нови вработувања. 

(3) На секој следен јавен оглас во тековната година, 
заедниците за кои се објавува огласот се определуваат 
согласно годишниот план за вработување, кога од бро-
јот на предвидени нови вработувања кој се добива како 
збир на сите претходно спроведени постапки за врабо-
тување и тековната постапка, се одзема бројот на прет-
ходно спроведени постапки за вработување по припад-
ност на заедница.   

 
Член 3 

Пријавата за вработување на работно место во јав-
ниот сектор  особено содржи: 

-податоци за кандидатот (име и презиме, матичен 
број на граѓанинот, датум и место на раѓање, адреса и 
место на живеeње, електронска адреса на кандидатот, 
контакт телефон, припадност на заедница), како и крат-
ко мотивациско писмо; 

- кратка биографија; 
- изјава за исполнување на општите услови за ра-

ботното место со наведување ДА/НЕ за секој услов од-
делно; 

- изјава за исполнување на посебните услови за ра-
ботното место со наведување ДА/НЕ за секој услов од-
делно; 

- изјава за исполнување на дополнителниот услов 
од огласот, со наведување ДА/НЕ за секој услов, до-
колку се бара. 

 
Член 4 

Регистарот на лица кои дале лажни податоци на јав-
ните огласи за вработување во јавниот сектор, се води 
во електронска форма и содржи име и презиме, мати-
чен број на граѓанинот, датум и место на раѓање, адре-
са и место на живеeње на кандидатот кој дал лажни по-
датоци за вработување во јавниот сектор. 

 
Член 5 

(1) Лицата кои дале лажни податоци при вработува-
ње во јавен сектор се запишуваат во Регистарот врз ос-
нова на известување од комисијата која ја спроведува 
постапката на селекција, а која утврдила дека кандида-
тот приложил лажни докази во постапка утврдена со 
закон. 

(2) Кон известувањето од ставот (1) на овој член, се 
доставува и одговорот за веродостојноста на доказите, 
добиен од институцијата која го издала или била над-
лежна да го издаде доказот чија неверодостојност е ут-
врдена. 

 
Член 6 

Овој  правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 

Бр.12/1-42/4 Министер за информатичко 

27 февруари 2015 година општество и администрација, 

Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 
1022. 

Врз основа на член 64 став (8), член 65 став (18), 
член 66 став (4) и член 68 став (8) од Законот за адми-
нистративни службеници („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 27/14 и 199/14), министерот за 
информатичко општество и администрација донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛУГО-
ДИШНОТО ИНТЕРВЈУ, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОЛУГОДИШНО ИН-
ТЕРВЈУ, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ-
ОТ СЛУЖБЕНИК, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ СО РАНГ ЛИС-
ТА НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ, СОДРЖИНАТА НА 
ИЗВЕШТАИТЕ И НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ДРУ-
ГИ ОКОЛНОСТИ, КАКО И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕ-
РИУМИ ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ, И НАЧИ-
НОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА МЕРКИТЕ ЗА ОДЛИ-
ЧЕН И СЛАБ УЧИНОК НА АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЛУЖБЕНИК ВО ИНСТИТУЦИИ СО ПОМАЛКУ  

ОД 20 АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на полугодишното интервју, формата и сод-
ржината на извештајот за полугодишно интервју, поб-
лиските критериуми за начинот на оценување на адми-
нистративниот службеник, формата и содржината на 
обрасците за оценување, формата и содржината на из-
вештајот со ранг листа на годишни оценки, содржината 
на извештаите и начинот на оценување на администра-
тивните службеници во други околности, како и поб-
лиските критериуми за начинот на оценување, и начи-
нот на реализација на мерките за одличен и слаб учи-
нок на административен службеник во институции со 
помалку од 20 административни службеници. 

 
Член 2 

(1) Од страна на непосредно претпоставениот адми-
нистративен службеник, односно раководниот адми-
нистративен службеник, односно секретарот или рако-
водното лице на институцијата во која не се назначува 
секретар, во случаите кога административниот службе-
ник нема непосредно претпоставен административен 
службеник (во натамошниот текст: претпоставениот), 
во периодот од 15 до 30 декември,  се утврдуваат ра-
ботните цели и задачи за наредната  година, како и ин-
дивидуалните планови за стручно усовршување за сите 
административни службеници со кои раководи.  

(2) При утврдување на работните цели и задачи, 
претпоставениот ги зема во предвид стратешкиот план 
и/или годишната програма за работа на институцијата 
за наредната година, нивото на работно место и општи-
те и посебните компетенции на административниот 
службеник, водејќи сметка да бидат  јасни, прецизни, 
мерливи и со утврдена временска рамка за извршу-
вање. 

(3) При утврдување на индивидуалниот план за 
стручно усовршување, претпоставениот ја зема во 
предвид потребата од развој и унапредување на работ-
ните компетенции на административниот службеник, 
заради ефикасно извршување 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, претпоставениот ги 
утврдува во соработка со административниот службе-
ник во Табелите 2 и 3 од  Образецот за оценување на 
административниот службеник.  

(5) Образецот од став 4 на овој член, кој е даден во 
Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник, се пе-
чати 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 полугодишно интервју;  
- договор за други оценувачи на административни-

от службеник 
- оценување од оценувачот;  
- годишна оценка; и 
- датум и потпис на претпоставениот. 
 

Член 3 
(1) Најдоцна до 31 мај, од страна на претпоставени-

от се спроведува полугодишно интервју со сите адми-
нистративни службеници со кои раководи. 

(2) На полугодишното интервју претпоставениот, за 
секој административен службеник со кој го врши ин-
тервјуто го утврдува: 

- нивото на реализација на работните цели и задачи 
- нивото на нивно исполнување, квалитетот, ефектив-
носта, ефикасноста и почитувањето на роковите, како и 
капацитетот на административниот службеник за при-
менливост на општите и посебните работни компе-
тенции за остварување на работните цели и задачи; 

- нивото на придонесот кон остварување на надлеж-
ностите на институцијата, односно стратешкиот план 
и/или годишната програма за работа на институцијата- 
личниот удел, посветеноста и ангажираноста во плани-
рањето и остварувањето на резултатите, работната ети-
ка и дисциплина; 

- нивото на посветеност на учење и развој – реали-
зација на индивидуалниот план за стручно усовршу-
вање, ниво на мотивација за надградба на компетенци-
ите.  

(3) Извештајот од полугодишното интервју на ад-
министративниот службеник (во натамошниот текст: 
Полугодишен извештај), кој е даден во Прилог бр.2 и е 
составен дел на овој правилник, се печати во формат 
А4 на бела хартија и содржи:  

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

вјуто и на административниот службеник со кој се 
спроведува интервјуто. 

  
Член 4 

Ако во полугодишниот извештај е утврдено дека 
административниот службеник не ги исполнил поста-
вените цели, односно покажува незадоволителни ре-
зултати за време на полугодишниот период, не покажу-
ва потребна стручност и компентентност, има значи-
телни грешки во работата и постапувањето, работните 
задачи ги извршува ненавремено, односно не покажува 
интерес за квалитетот на извршување на работните, 
претпоставениот во соработка со административниот 
службеник предлага дополнителна обука или ментор-
ство и му изрекува писмена опомена. 
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Член 5 
(1) Заради спроведување на постапката за оцену-

вање, административниот службеник кој се оценува (во 
натамошниот текст: оценуваниот), на претпоставениот, 
најдоцна до 15 септември му предлага други оцену-
вачи.  

(2) Во периодот од 15 до 30 септември оценуваниот 
и претпоставениот на заедничка средба постигнуваат 
договор за другите оценувачи од институцијата (во на-
тамошниот текст: внатрешни оценувачи) и другите 
оценувачи надвор од институцијата (во натамошниот 
текст: надворешни оценувачи),.  

(3) Во институции со помалку од 20 администра-
тивни службеници како други оценувачи се определу-
ваат тројца вработени од институцијата со кои адми-
нистративниот службеник соработувал во тековната 
година. 

 
Член 6 

(1) Претпоставениот го оценува оценуваниот во пе-
риодот од 10 до 20 октомври за тековната година.  

(2)  Претпоставениот го оценува административни-
от службеник врз основа на:  

- реализацијата на работните цели и задачи – ниво-
то на нивно исполнување, квалитетот, ефективноста, 
ефикасноста и почитувањето на роковите, како и капа-
цитетот на административниот службеник за примен-
ливост на општите и посебните работни компетенции 
за остварување на работните цели и задачи; 

- придонесот кон остварување на стратешкиот план 
на институцијата - личниот удел, посветеноста и анга-
жираноста во планирањето и остварените резултати, 
работната етика и дисциплина; 

- посветеноста на учење и развој – реализација на 
индивидуалниот план за стручно усовршување, ниво 
на мотивација за надградба на компетенциите.  

(3) Претпоставениот го оценува оценуваниот 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. 

(4) Претпоставениот го оценува оценуваниот 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. 

(5) Претпоставениот го оценува оценуваниот 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. 

(6) Претпоставениот го оценува оценуваниот со 
оценка “2”, кога на ниско ниво ги исполнува поставе-
ните работни цели и задачи за нивото на работното 
место на кое е распореден. 

(7) Претпоставениот го оценува оценуваниот со 
оценка “1”, кога не ги исполнува поставените работни 
цели и задачи за нивото на работното место на кое е 
распореден. 

 
Член 7 

(1) Заради координација на претпоставените во 
врска со распределбата на оценката „5“ со која соглас-
но закон можат да бидат оценети најмногу 5% од оце-
нуваните во институцијатаво периодот од 20 до 31 ок-
томври во тековната година, од страна на секретарот, 
односно раководното лице на институцијата во која не 
се назначува секретар, се организира состанок. 

(2) На состанокот од став (2) на овој член, покрај 
секретарот, односно раководното лице на институција-
та во која не се назначува секретар, присуствуваат само 
оние претпоставени кои за административните службе-
ници кои ги оценувале дале предлог-оценка “5” и исти-
те даваат образложение за таквата предлог-оценка. 

(3) Врз основа на образложенијата на претпоставе-
ните, конечната распределба на оценките „5“ се врши 
во договор меѓу присутните на состанокот, по што се-
кој од претпоставените ја внесува конечната оценка за 
административниот службеник во Табелата 7 од Обра-
зецот за оценување на административниот службеник. 

(4) Ако не може да се постигне договор од став 3 на 
овој член, од страна на секретарот, односно раководно-
то лице на институцијата во која не се назначува секре-
тар, се организира гласање и бодување, врз основа на 
кое бодување се врши конечна распределба на оценки-
те „5“, по што секој од претпоставените ја внесува ко-
нечната оценка за административниот службеник во 
Табелата 7 од Образецот за оценување на администра-
тивниот службеник. 

(5) Гласањето од став (4) на овој член се врши ано-
нимно, на начин што секој од претпоставените и секрета-
рот, на сите административни службеници оценети со 
предлог-оценка “5”, им распределува определен број на 
бодови, и тоа најмалку 1 бод, а најмногу толку бодови 
колку што се административни службеници оценети со 
предлог-оценка “5”, без повторување на бодовите, по што 
бодовите се собираат и се определува за кои администра-
тивни службеници конечната оценка ќе биде “5”. 

 
Член 8 

(1) На денот и часот на спроведување на оценува-
њето, од страна на организационата единица за управу-
вање со човечки ресурси или лицето кое ги врши рабо-
тите на таа организациона единица, на Комисијата за 
спроведување на оценувањето, со записник и се пре-
дава: 

- прозрачна кутија за оценување; 
- Листа за оценување на административните служ-

беници од внатрешни оценувачи (во натамошниот 
текст: Листата); 

- за секој раководен административен службеник од 
Листата, соодветен број на копии од образецот за оце-
нување на раководен административен службеник (во 
натамошниот текст: Образец Б); 

- за секој стручен административен службеник од 
Листата, соодветен број на копии од образецот за оце-
нување на стручен административен службеник (во на-
тамошниот текст: Образец В); и 

- за секој помошно-стручен административен служ-
беник од Листата, соодветен број на копии од образе-
цот за оценување на помошно-стручен администрати-
вен службеник (во натамошниот текст: Образец Г). 

(2) Во просторијата во која се спроведува оценува-
њето, на денот и часот на оценувањето, од страна на 
Комисијата за спроведување на оценувањето на внат-
решните оценувачи им се распределуваат копиите на 
обрасците од алинеите 3, 4 и 5 од ставот (1) на овој 
член, по што истите, анонимно го пополнуваат соод-
ветниот образец, на начин што со помош на индикато-
рите покрај наведените општи компетенции, даваат 
оценка од “1”, “2”, “3”, “4”или “5” за секоја од наведе-
ните општи компетенции и пополнетиот образец го 
ставаат во кутијата за оценување. 

(3) На внатрешните оценувачи кои од објективни 
причини (болест, службен пат и сл.) се спречени да 
присуствуваат лично на денот и часот на оценувањето, 
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Комисијата за спроведување на оценувањето веднаш 
им ги доставува соодветните обрасци по електронска 
пошта на нивната службена адреса, кои треба најдоцна 
два работни дена од  приемот на истите да ги пополнат 
и да ги вратат на адресата од која ги добиле, со копија 
до службената адреса на секретарот,  односно раковод-
ното лице на институцијата во која не се назначува сек-
ретар.  

(4) Комисијата за спроведување на оценувањето за 
внатрешниот оценувач кој со лекарска белешка ќе до-
каже дека не е во состојба да оценува ниту на начин ут-
врден во став (3) на овој член, ќе внесе образложение 
во записникот и ќе ја приложи лекарската белешка. 

(5) Ако некој од внатрешните или од надворешните 
оценувачи, од оправдани причини не учествува  поста-
пката за оценување, или не го пополни образецот за 
оценување, тогаш просечната оценка од другите оцену-
вачи се добивка кога збирот од просечните оценки на 
оние оценувачи кои учествувале во оценувањето и дале 
оценки, ќе биде поделен со бројот на оценувачи кои 
учествувале во оценувањето и дале оценка. 

(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 внатрешни 
оценувачи, од страна на Комисијата за спроведување 
на оценувањето се составува Записник за спроведеното 
оценување и заедно со обрасците се доставува до сек-
ретарот, односно раководното лице на институцијата 
во која не се назначува секретар.  

(7) Од страна на организационата единица за упра-
вување со човечки ресурси или лицето кое ги врши ра-
ботите на таа организациона единица, во соработка со 
секретарот, односно раководното лице на институција-
та во која не се назначува секретар, од 1 до 15 ноември, 
врз основа на оценките од пополнетите обрасци од 
другите оценувачи, за секој оценуван административен 
службеник се пресметува и се заведува оценката од 
внатрешните оценувачи. 

(8) Листата која е дадена во Прилог бр. 3 и е соста-
вен дел на овој правилник, се печати на бела хартија со 
А4 формат и содржи податоци за оценуваните и нивни-
те внатрешните оценувачи и тоа: реден број, име, пре-
зиме, шифра и назив на работното место. 

(9) Образецот Б, кој е даден во Прилог бр. 4 и е сос-
тавен дел на овој правилник, се печати на бела хартија 
со А4 формат и содржи:податоци за оценуваниот (име 
и презиме; шифра и назив на работноместо); и 

- оценка  од друг оценувач.  
(10) Образецот В, кој е даден во Прилог бр. 5 и е  

составен дел на овој правилник, се печати на бела хар-
тија со А4 формат и содржи:  

- податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и 
назив на работноместо); и 

- оценка  од друг оценувач.   
(11) Образецот Г,  кој е даден во Прилог бр. 6 и е 

составен дел на овој правилник, се печати на бела хар-
тија со А4 формат и содржи:  

- податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и 
назив на работноместо); и 

- оценка  од друг оценувач.   
(12) По исклучок од ставовите (1), (2), (3), (4), (6) и 

(8) на овој член, во институции со помалку од 20 адми-
нистративни службеници, најдоцна до 15 октомври во 
тековната година, од страна на организационата едини-
ца за управување со човечки ресурси или лицето кое ги 
врши работите на таа организациона единица, на дру-
гите оценувачи, во посебен плик за секој образец од-
делно, се доставувa: 

- за секој раководен административен службеник 
што треба да го оценат, соодветен број на копии од об-
разецот за оценување на раководен административен 
службеник (во натамошниот текст: Образец Б),  

- за секој стручен административен службеник што 
треба да го оценат, соодветен број на копии од образе-
цот за оценување на стручен административен службе-
ник (во натамошниот текст: Образец В); и 

- за секој помошно-стручен административен служ-
беник што треба да го оценат, соодветен број на копии 
од образецот за оценување на помошно-стручен адми-
нистративен службеник (во натамошниот текст: Обра-
зец Г). 

(13) Во случаите од став (12) на овој член, другите 
оценувачи пополнетите обрасци за оценување ги дос-
тавуваат до организационата единица за управување со 
човечки ресурси или лицето кое ги врши работите на 
таа организациона единица, најдоцна до 1 ноември во 
тековната година. 

 
Член 9 

(1) Од страна на организационата единица за упра-
вување со човечки ресурси или лицето кое ги врши ра-
ботите на таа организациона единица, најдоцна до 1 
октомври во тековната година, до надворешните оце-
нувачи наведени во Табелата 5 од Образецот за оцену-
вање на административниот службеник, по електрон-
ска пошта на нивната службена адреса, им доставува 
покана за оценување, соодветен образец за оценување 
од член 11 ставовите (8), (9) или (10) од овој правил-
ник, како и напомена дека пополнетиот образец треба 
да се прати на електронската адреса на организациона-
та единица за управување со човечки ресурси или ли-
цето кое ги врши работите на таа организациона еди-
ница, најдоцна до 1 ноември во тековната година.  

(2) Од страна на организационата единица за упра-
вување со човечки ресурси или лицето кое ги врши ра-
ботите на таа организациска единица, најдоцна пет де-
на пред крајниот рок за оценување од надворешните 
оценувачи, се доставува потсетување на електронската 
адреса на надворешните оценувачи. 

(3) Ако оценуваниот има непосреден постојан кон-
такт со граѓани (шалтерски работник), и ако постои 
електронски систем за оценување на неговата работа 
од граѓаните, а таквиот систем, од страна на Министер-
ството за информатичко општество и администрација е 
сертифициран за користење, за оценка од надворешни-
те оценувачи ќе се смета оценката која се добива преку 
електронскиот системза оценување. 

(4) Во случаите од став (3) на овој член, организа-
ционата единица за управување со човечки ресурси 
или лицето кое ги врши работите на таа организациона 
единица, најдоцна до 1 ноември во тековната година во 
Табелата 7 од Образецот за оценување на администра-
тивниот службеник, ја внесува оценката од електрон-
скиот систем за оценување (семафор или сл.). 

(5) Од страна на организационата единица за упра-
вување со човечки ресурси или лицето кое ги врши ра-
ботите на таа организациона единица, во соработка со 
секретарот, односно раководното лице на институција-
та во која не се назначува секретар, од 1 до 15 ноември 
во тековната година, врз основа на оценките од попол-
нетите обрасци од другите оценувачи, за секој оцену-
ван административен службеник се пресметува и во 
Табелата 7 од Образецот за оценување на администра-
тивниот службеник, ја заведува оценката од надвореш-
ните оценувачи. 
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(6) Одредбите од ставовите од (1) до (5) на овој 
член не се применуваат за институциите со помалку од 
20 административни службеници. 

 
Член 10 

(1) Раководното лице на институцијата, при распо-
редување на административниот службеник на друго 
работно место во институцијата, односно при давање 
на согласност за преземање на административниот 
службеник во друга институција, на административни-
от службеник му доставува Извештај за оценување во 
други околности, кој ја содржи неговата оценка за пе-
риодот до распоредувањето, односно преземањето. 

(2) Во случаите кога административниот службеник 
кој се распоредува, односно презема, е раководен ад-
министративен службеник, истиот пред да замине на 
новото работно место, за административните службе-
ници со кои раководи и тоа за периодот до неговото 
распоредување, односно преземање, изготвува поеди-
нечни Извештаи за оценување во други околности, и 
истите ги доставува до раководното лице на институ-
цијата. 

(3) Образецот на извештаите од ставовите (1) и  (2) 
на овој член, е даден во Прилог бр. 7 и е составен дел 
на овој правилник и истиот содржи: 

- штембил; 
- наслов; 
- податоци за околноста која ќе настапи; 
- податоци за оценувачот (име и презиме; шифра и 

назив на работноместо);  
- податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и 

назив на работноместо);  
- оценка од оценувачот и коментари за оценката; и 
- потпис на оценувачот и потпис на раководното 

лице на институцијата.  
 

Член 11 
(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 0,65 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 одоценките за секоја општа ра-
ботна компетенција, поделен со бројот на оценувани 
работни компетенции и истата се изразува во втора де-
цимала.  

(5) Оценката од внатрешните оценувачи претставу-
ва збир на поединечните оценкиод внатрешните оцену-
вачи, поделен со бројот на внатрешни оценувачи кои 
оценувале, и истата се изразува во втора децимала. 

(6) Оценката од надворешните оценувачи со кои 
оценуваниот административен службеник имал непос-
редна соработка, претставува збир на поединечните 
оценки од надворешните оценувачи, поделен со бројот 
на надворешни оценувачи, и истата се изразува во вто-
ра децимала.  

(7) Во институциите во кои е воспоставен електрон-
ски систем за оценување од страна на граѓаните, по не-
говата сертификација од страна на Министерството за 
информатичко општество и администрација, за оценка 
од надворешните оценувачи ќе се смета оценката која 
се добива од системот. 

(8) Оценката од другите оценувачи е збир од оцен-

ката на внатрешните оценувачи и оценката на надво-

решните оценувачи поделен со два, и истата се изразу-

ва во втора децимала.  

(9) Пондерирана оценка од другите оценувачи прет-

ставува оценката од став (8) на овој член, помножена 

со 0,35 и истата се изразува во втора децимала.  

(10) Годишната оценка на ефектотна администра-

тивниот службеник претставува збир од пондерираната 

оценка од оценувачот и пондерираната оценка од дру-

гите оценувачи, и истата се изразува во втора децимала 

и описно, согласно закон.  

(11) Пресметката на пондерираните оценки и го-

дишната оценка на сите административни службеници 

во институцијата се врши од страна на  организациона-

та единица за управување со човечки ресурси или ли-

цето кое ги врши работите на таа организациона еди-

ница, најдоцна до 5 декември во тековната година, во 

Табелата 7 од Образецот за оценување на администра-

тивниот службеник. 

(12) Во институции со помалку од 20 администра-

тивни службеници, не се применуваат одредбите од 

ставовите (6), (7) и (8) на овој член. 

 

Член 12 

(1) Образецот на Извештајот со ранг-листа на го-

дишни оценки на административните службеници кој е 

даден во Прилог бр. 8 и е составен дел на овој правил-

ник и содржи: штембил на институцијата со архивски 

број и датум; назив и единствен матичен број на суб-

јектот, податоци за административните службеници:  

реден број, име и презиме, единствен матичен број на 

граѓанинот, шифра на работно место, назив на работно 

место, годишна оценка изразена во втора децимала и 

изречена мерка за одличен или слаб ефект, просечна 

оценка на ниво на институција, место за потпис и пе-

чат. 

(2) Ако во институцијата 5% од вработените изне-

сува не цел број, тогаш добиениот број се заокружува 

на плус еден службеник доколку во втора децимала 

бројот изнесува 0.51 или повеќе.  

 (3) Реализацијата на мерките за одличен и слаб 

ефект, во институции со помалку од 20 административ-

ни службеници се врши на начин што мерките се реа-

лизираат доколку 5% од вработените во институцијата 

изнесува број кој е поголем од 0,5, освен мерката во 

однос на престанокот на работниот однос доколку е 

оценет со оценка Д или два пати последователно со 

оценка Г. 

 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр.12/1-885/1 Министер за информатичко 

27 февруари 2015 година општество и администрација, 

Скопје м-р Иво Ивановски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1023. 
Врз основа на член 19 став (2) од Законот за ветери-

нарно-медицински препарати („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 42/10 и 136/11), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВЕ-
ТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТ, КАКО И 
ОПШТИТЕ И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИН-
СКИОТ ПРЕПАРАТ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ (

*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот 
на барањето за издавање на одобрение за ставање во про-
мет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите 
и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-
медицинскиот препарат за ставање во промет (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 25/13), во членот 2 
став (2) по точката 6) се додаваат седум нови точки 7), 8), 
9), 10), 11), 12) и 13), кои гласат: 

“7) “Промена на одобрението за ставање во промет“ (во 
понатамошниот текст: промена) е измена на содржините на 
поединостите и документите дадени во членовите 5, 7, 8, 9, 
10, 11 и Прилозите II и III од овој правилник; 

8) “Мала промена тип IA“ е промена која има нез-
начително влијание или нема влијание на квалитетот, 
безбедноста или ефикасноста на односниот ветери-
нарно-медицински препарат; 

9) “Голема промена тип II“ е промена која не е про-
ширување на одобрението за ставање во промет и која 
има значително влијание на квалитетот, безбедноста 
или ефикасноста на односниот ветеринарно-медицин-
ски препарат; 

10) “Проширување на одобрението за ставање во 
промет“ (во понатамошниот текст: проширување) е 
промена која е наведена во Прилог IV Дел 2 кој е сос-
тавен дел на овој правилник и ги исполнува условите 
дадени во Прилог IV Дел 2 од овој правилник; 

11) “Мала промена тип IB“ е промена што не може 
да се смета за мала промена тип IA, голема промена 
тип II или проширување;  

12) “Референтна земја членка“ e земја членка која 
за одреден ветеринарно-медицински препарат го изгот-
вува или ажурира извештајот за оцена на ветеринарно-
медицинскиот препарат при одобрување за ставање во 
промет со меѓусебно признавање во Европската Унија и 

13) “Итна мерка на ограничување од безбедносни 
причини“ е времена промена на податоците од збирни-
от извештај на особините на препаратот, како резултат 
на нови информации што влијаат врз безбедносната 
употреба на ветеринарно-медицинскиот препарат, а ко-
ја се однесува особено на една или повеќе од следните 
точки од збирниот извештај на особините на препара-
тот: терапевтски индикации, дозирање, контраиндика-
ции, предупредувања, целни видови и каренци. “ 

 
Член 2 

Во членот 4 во точката 11) точката се заменува со 
сврзникот “и“ и се додава нова точка 12) која гласи: 

“12) барање за промена на одобрението за ставање 
во промет.“ 

                                                                 

(* )Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Ре-

гулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1234/2008 од 24 ноември за 

разгледувањето на промени во условите за одобрување за става-

ње во промет на медицински прeпарати за човекова употреба и 
ветеринарно-медицински препарати (CELEX бр. 32008R1234) 

Член 3 
Во член 5 по точката 17) се додава нова точка 18) 

која гласи: 
“18) Документацијата од точка 10 на овој член мо-

же да се достави и електронски. “ 
 

Член 4 
По членот 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17-б 

кои гласат: 
 

“Член 17-а 
(1) За барањето за промена на одобрението за става-

ње во промет, се применува следното: 
- барањето треба да го содржи видот на промената 

која се класифицира во согласност со класификацијата 
која е дадена во Прилог IV кој е составен дел на овој 
правилник; 

- за промена чија класификација не е определена во овој 
правилник или за која сеуште не е одлучено во земјите член-
ки врз основа на постапката утврдена во Европската Унија, 
барателот може да побара од Комисијата за ветеринарно ме-
дицински препарати да даде мислење за класификацијата на 
промената кое треба да е во согласност со Упатството за пое-
диностите на различни категории на промени на одобренија-
та за ставање во промет; 

- во случај кога барањето се однесува на повеќе 
промени за секоја промена треба да се достави поеди-
нечно барање и 

- се доставува документација која е дадена во При-
лог V кој е составен дел на овој правилник, во завис-
ност од видот на направената промена.  

(2) По исклучок од став (1) алинеја 3 од овој член 
доколку: 

1) се направени исти мали промени тип IA на едно 
или повеќе одобренија за ставање во промет кои при-
паѓаат на ист носител, може да се достави едно барање 
како за мала промена тип IA и 

2) до Агенцијата треба да се поднесат повеќе бара-
ња за промени на исто одобрение за ставање во промет, 
едно барање може да се достави  за промени кои: 

- исполнуваат еден од барањата утврдени во Прило-
гот IV Дел 3 на овој правилник, или 

- не ги исполнуваат барањата утврдени во Прилогот 
IV Дел 3 на овој правилник, но Агенцијата се согласува 
да ги разгледа промените во една постапка. 

 
Член 17-б 

(1) Во случај на појава на ризик по здравјето на лу-
ѓето или животните, или ризик по животната средина, 
носителот на одобрението за ставање во промет може 
да преземе итна мерка на ограничување од безбеднос-
ни причини на негова сопствена иницијатива за што 
веднаш ја известува Агенцијата, или Агенцијата може 
да нареди итна мерка на ограничување од безбедносни 
причини за носителот.  

(2) Доколку Агенцијата не даде приговор во рок од 
24 часа од прием на информацијата доставена од носи-
телот на одобрението за ставање во промет итната мер-
ка на ограничување од безбедносни причини ќе се сме-
та за прифатена. 

(3) Доколку итна мерка на ограничување од безбедносни 
причини е преземена од носителот или наредена од Агенци-
јата, носителот го доставува соодветното барање за промена 
најдоцна 15 дена од иницирање на ограничувањето.“ 

 
Член 5 

Прилогот I се заменува со нов Прилог I кој  е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува на сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 

Број. 02-77/1 
Агенција за храна и 

 ветеринарство 
9 јануари 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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1024. 

Врз основа на член 72, став (4) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 

43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-

ство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ 

КОНТРОЛИ НА САЛМОНЕЛА И ДРУГИ ОДРЕ-

ДЕНИ АЛИМЕНТАРНИ ИНТОКСИКАЦИИ (
*
) 

 

Член 1 

Со овој правилник се: 

1) пропишува начинот на вршење на официјални 

контроли на салмонела и други одредени алиментарни 

инфекции и интоксикации; 

2)  пропишуваат мерките кои се превземаат во слу-

чај на сомнение и на позитивен наод на присуство на 

зоонози и предизвикувачи на зоонози; 

3) пропишуваат општите и посебните барања и ус-

лови и активности кои треба да ги исполнат и спрове-

дат операторите со храна за спречување и елиминира-

ње на појавата на зоонози и 

4) пропишуваат мерките за превентива, контрола и 

ерадикација на зоонозите и алиментарните инфекции и 

интоксикации. 

 

Член 2 

Одредбите на овој правилник имаат за цел да обез-

бедат: 

1) намалување на преваленца на одредени зоонози 

кај популациите на животни, и тоа: 

(а) на ниво на примарно производство и 

(б) кога е соодветно за зоонозата или предизвикува-

чите на зоонози за кои станува збор, во други фази на 

ланецот на исхрана, вклучувајќи храна и храна за жи-

вотни;                                                          

2) примена на мерки за превентива, контрола и ера-

дикација на зоонози и предизвикувачи на зоонози од 

Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошни-

от текст: Агенцијата) и операторите со храна и храна за 

животни; 

                                                                 

(
*
)  Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата 

(ЕЗ) Бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 

ноември 2003 година за контрола на салмонела и други пред-

извикувачи на зоонози кои се пренесуваат преку храна, (CELEX 
број 32003R2160); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1177/2006 

на 1 август 2006 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 

2160/2003 на Европскиот парламент и на Советот во врска со 

барањата за употреба на специфични контролни методи во 

рамките на националните програми за контрола на салмонела кај 

живина, (CELEX број 32006R1177); Регулативата на Комисијата 
(EУ) бр. 1190/2012 од 12 декември 2012 во врска со целите на 

Унијата за намалјување на Salmonella Enteritidis и Salmonella 

Typhimurium во јата на мисирки, како што е наведено во 
Регулативата (EЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на 

Советот (CELEX број 32012R1190) и Регулативата на Комисијата 

(EУ) бр. 200/2012 од 8 март 2012 во врска со целите на Унијата за 
намалување на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium во 

јата на бројлери, како што е наведено во Регулативата (EЗ) бр. 

2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 
32012R0200). 

3) примена на одредени правила за одредени кон-
тролни методи за намалување на преваленца на зооно-
зи и предизвикувачи на зоонози и 

4) примена на правила при промет со одредени жи-
вотни и нивни производи во Република Македонија и 
нивниот увоз од трети земји. 

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник се применуваат без 
оглед на прописите  од областа на здравствената заш-
тита на животните, исхрана на животните, хигиена на 
храна и храна за животни, заразни болести кај луѓето, 
здравствени услови и безбедност на работното место, 
технологија на гени и трансмисивни спонгиформни 
енцефалопатии.  

 
Член 4 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на 
примарно производство: 

1) за приватна домашна употреба или 
2) кое резултира во директно снабдување, од страна 

на производителот, на мали количини примарни произ-
води до крајниот потрошувач или до локални малопро-
дажни објекти кои директно го снабдува крајниот пот-
рошувач со тие примарни производи, освен доколу не е 
уредено со посебни прописи за директно снабдување 
на храна до  крајниот потрошувач. 

 
Член 5 

(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност 
на храната и Правилникот за начинот на вршење на 
официјалните контроли и постапките за мониторинг на 
зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зооно-
зи и предизвикувачи на зоонози кои се редовно пред-
мет на мониторингот

1
се применуваат и во овој правил-

ник, доколку со овој правилник не е поинаку уредено.  
(2) Одредени поими употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 
1) „стадо” е животно или група на животни кои се 

чуваат на одгледувалиште како епизоотиолошка це-
лина; и 

2) „јато” е целата живина со ист здравствен статус 
која се чува во ист објект или во ист заграден простор 
и претставуваат иста епизоотиолошка целина, а во слу-
чај на живина сместена во затворен објект, ова ги вклу-
чува  сите птици кои делат ист воздушен простор. 

 
Член 6 

Заради спроведување на одредбите од овој правил-
ник Агенцијата: 

1) применува мерки за превентива, контрола и ера-
дикација на зоонози и предизвикувачи на зоонози од 
член 8 став (1) на овој правилник и врз основа на доби-
ените податоци и резултати подготвува неопходни из-
мени на мерките за превентива, контрола и ерадикација 
на зоонози и предизвикувачи на зоонози ; 

2) собира податоци потребни за процена на спрове-
дените мерки за превентива, контрола и ерадикација на 
зоонози и предизвикувачи на зоонози и за резултатите 
добиени при спроведување на мерките за превентива, 
контрола и ерадикација на зоонози и предизвикувачи 
на зоонози од член 8 на овој правилник и изготвува из-
вештај за тие податоци и резултати на годишна основа, 
вклучувајќи ги и резултатите од сите извршени испиту-
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вања, во согласност со член 9 став (1) од Правилникот 
за начинот на вршење на официјалните контроли и по-
стапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи 
на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зо-
онози кои се редовно предмет на мониторингот

1
 и 

3) врши редовни проверки на објектите и операто-
рите за храна и ако е потребно, на храната за животни 
за целите на проверка на усогласеноста со овој правил-
ник. 

 
Член 7 

(1)  Целите за намалување на преваленцата на зоо-
нози и предизвикувачи на зоонози се воспоставуваат за 
зоонозите и предизвикувачите на зоонози од Прилог 1, 
колона 1, кој е составен дел на овој правилник кај по-
пулацијата на животни од Прилог 1, колона 2 од овој 
правилник, особено земајќи го предвид: 

1) искуството стекнато со постоечките мерки и 
2) информациите испратени до Европската Комиси-

јата или до Европскиот Авторитет за Безбедност на 
Храната (ЕФСА) согласно со постоечките критериуми 
на Европската унија, особено во однос на критериуми-
те  утврдени во член 5 од Правилникот за начинот на 
вршење на официјалните контроли и постапките за мо-
ниторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози, 
листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се 
редовно предмет на мониторингот

1
. 

(2) Целите од став (1) на овој член опфаќаат осо-
бено: 

1) нумеричко претставување на: 
а) максималниот процент на епизоотиолошки цели-

ни кои и понатаму се позитивни и/или 
б) минималниот процент на намалување на бројот 

на епизоотиолошки целини кои и понатаму се пози-
тивни; 

2) максималниот временски рок во кој треба да се 
постигне целта; 

3) определување на епизоотиолошки целини од точ-
ка 1) подточка а) од овој став; 

4) определување на шемите за тестирање потребни 
за да се потврди постигнувањето на целта и 

5) определување, кога е соодветно, на серотипови 
од значење за јавното здравје или на други серотипови 
на зоонози и предизвикувачи на зоонози наведени во 
Прилог 1, колона 1 од овој правилник, во согласност со 
општите критериуми утврдени во став (6) од овој член 
и на други специфични критериуми утврдени во При-
лог 3 кој е составен дел од овој правилник. 

(3) При дефинирање на секоја цел, Агенцијата обез-
бедува анализа на очекувани трошоци и добивки. При 
анализата се земаат предвид критериумите утврдени во 
став (6) точка 1) од овој член.  

(4) По исклучок од став (2) точка 5) и став (3) на 
овој член, во текот на преоден период од три години, 
почнувајќи од датумот наведен во Прилог 1 колона 5 
од овој правилник за живината се применува следново: 

1) утврдената цел на Агенцијата за матични јата на 
Gallus gallus за овој преоден период ги опфаќа петте 
најчести серотипови на салмонела при салмонелозата 
кај луѓето, кои се идентификуваат врз основа на пода-
тоците собрани преку системите за следење и 

2) целите утврдени за кокошки-несилки, бројлери и 
мисирки за преодниот период ги опфаќаат Salmonella 
enteritidis и Salmonella typhimurium. Доколку е неоп-
ходно, овие цели може да се прошират на други серо-

типови врз основа на резултатите од анализата изврше-
на во согласност со став (3) од овој член. Преодниот 
период се применува на секоја цел за намалување на 
преваленцата на салмонела кај живината.    

(5) При измена на  обемот на барањата во однос на 
воспоставување на целите за намалување на прева-
ленцата на зоонози и предизвикувачи на зоонози од 
Прилог 1 од овој правилник, барањата се менуваат со 
дополнување, ограничување или изменување на: 

1) зоонозите и предизвикувачи на зоонози; 
2) фазите во ланецот на исхрана и/или 
3)  засегнатите популации на животни. 
(6) Критериумите кои се земаат предвид пред да се 

изменат зоонозите и предизвикувачите на зоонози од 
Прилог 1 од овој правилник, вклучуваат: 

1) нивна зачестеност - фреквенција кај  популации-
те животни или кај луѓето, во храна и храна за жи-
вотни; 

2) сериозност на последиците од нивниот ефект врз 
луѓето; 

3) економски последици врз здравјето на луѓето и 
животните и врз бизнисите со храна и храна за жи-
вотни; 

4) епидемиолошкит трендови кај луѓето или попу-
лациите животни, храната и храната за животни; 

5) научни совети; 
6) технолошки развој, особено во однос на практич-

носта на расположивите опции за контрола и 
7) барања и трендови во однос на системи за разм-

ножување и методи на производство. 
(7) Критериумите за утврдување на серотиповите 

на салмонела кои имаат значење за јавното здравје од 
Прилог 3 од овој правилник се менуваат или дополну-
ваат за работи кои се однесуваат на безбедност на хра-
ната и ветеринарната политика. Агенцијата спроведува 
ревизија на имплементацијата на мерките за намалува-
ње на преваленцата на зоонози и предизвикувачи на зо-
онози која се зема во предвид при предложување на 
идни мерки. 

(8) Мерките преземени за намалување на прева-
ленцата на зоонози и предизвикувачи на зоонози од 
Прилог 1 од овој правилник се имплементираат соглас-
но одредбите од овој правилник и другите прописи од 
областа на ветеринарно здравство и безбедноста на 
храната. 
 

Член 8 
(1) За да се постигнат целите за спроведување на 

официјалните контроли утврдени со член 7 од овој пра-
вилник Агенцијата ги спроведува мерките од Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник за превентива, 
контрола и ерадикација на зоонози и предизвикувачи 
на зоонози во посебни делови за секоја зооноза и при-
чинител на зооноза наведени во Прилог 1 од овој пра-
вилник. При спроведување на мерките за превентива, 
контрола и ерадикација на зоонози и предизвикувачи 
на зоонози  се зема предвид географската преваленца 
на зоонозите и финансиските импликации кои вос-
поставувањето на ефективни контроли ќе ги предизви-
каат врз операторите во примарното производство и 
врз операторите со храна и храна за животни. 

(2) Мерките за превентива, контрола и ерадикација 
на зоонози и предизвикувачи на зоонози се имплемен-
тираат континуирано и треба да опфатат период од нај-
малку три последователни години. 
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(3) Со мерките за превентива, контрола и ерадика-

ција на зоонози и предизвикувачи на зоонози треба да 

се:  

1) овозможи откривање на зоонози и предизвикува-

чи на зоонози во согласност со критериумите и мини-

малните  правила за земање примероци утврдени во 

Прилог 2 од овој правилник; 

2) разграничи одговорноста на Агенцијата и опера-

торите со храна и храна за животни; 

3) опишат контролните мерки кои треба да се пре-

земат по откривањето на зоонози и предизвикувачи на 

зоонози, особено за заштита на јавното здравје, вклучу-

вајќи имплементација на  посебните мерките утврдени 

во Прилог 2 од овој правилник и 

4) овозможи напредокот во рамките на нивните од-

редби да биде проценет и ревидиран, особено во однос 

на резултатите добиени од откривањето на зоонози и 

предизвикувачи на зоонози. 

(4) Мерките за мониторинг на зоонози и предизви-

кувачи на зоонози се применуваат во најмалку следни-

ве фази од ланецот на исхрана: 

1) производство на храна за животни; 

2) примарно производство на животни и 

3) преработка и подготовка на храна од животинско 

потекло. 

(5) Мерките за превентива, контрола и ерадикација 

на зоонози и предизвикувачи на зоонози можат  да сод-

ржат одредби за методите на тестирање и критериуми-

те за тестирање во однос на кои се проценуваат резул-

татите од тестовите за тестирање животни и јајца за ве-

дење дистрибуирани на територија на Република Маке-

донија, како дел од официјалните контроли утврдени 

во Прилог 2, дел А од овој правилник. 

(6) Барањата за земање примероци и минимален 

број на примероци утврдени во Прилог 2 од овој пра-

вилник, ќе се изменат откако ќе се земат предвид кри-

териумите наведени во член 7 став (6) од овој правил-

ник за работи кои се однесуваат на безбедност на храна 

и ветеринарна политика. 

  

Член 9 

Најдоцна почнувајќи од датумите наведени во При-

лог 1, колона 5 од овој правилник, јатата и стадата по 

потекло од видовите наведени во  Прилог 1, колона 2 

од овој правилник се тестираат на присуство на зооно-

зи и предизвикувачи на зоонози кои се утврдени во 

Прилог 1, колона 1 од овој правилник пред испраќање 

живи животни или јајца за ведење од објектот на по-

текло. Датумот и резултатите од тестирањето се вклу-

чуваат во ветеринарно здравствен сертификат утврден 

со прописите од ветеринарно здравство. 

 

Член 10 

(1) Увозот на животни или јајца за ведење опфатени 

со овој правилник се врши само од трети земји кои се 

наоѓаат на листата одобрени земји за увоз за соодвет-

ниот вид или категорија. 

(2) Јата и стада по потекло од видовите наведени во 

Прилог 1, колона 2 од овој правилник се тестираат 

пред испраќање на живи животни или јајца за ведење 

од објектот оператор на потекло. Јатата и стадата се 

тестираат на зоонози и предизвикувачи на зоонози од 

Прилог 1, колона 1 од овој правилник. Датумот и ре-

зултатите од тестирањето се вклучени во релевантниот 

сертификат за увоз и ги исполнуваат барањата од При-

лог 2 од овој правилник. 

 

Член 11 

Националната референтна лабораторија при врше-

њето на тестирањата за утврдување на зоонози и пре-

дизвикувачи на зоонози од Прилог 1, колона 1 од овој 

правилник соработува со референтна лабораторија на 

Европската Унија. 

 

Член 12 

(1) За целите на анализа на примероци со кои се 

тестира присуство на зоонози и предизвикувачи на зоо-

нози наведени во Прилог 1, колона 1 од овој правил-

ник, лабораториите кои учествуваат во спроведувањето 

на мерките за превентива, контрола и ерадикација на 

зоонози и предизвикувачи на зоонози согласно со чле-

новите 8 и 10 од овој правилник и член 68 од Законот 

за безбедност на храната3 применуваат системи за га-

ранција на квалитетот кои се усогласени со критериу-

мите на тековните МК/ISO  стандарди. 

(2) Лабораториите редовно учествуваат во заеднич-

ки тестирања кои ги организира или координира наци-

оналната референтна лабораторија. 

(3) Тестирањето за присуство на зоонози и предиз-

викувачи на зоонози наведени во Прилог 1, колона 1 од 

овој правилник се врши со примена на методи и прото-

коли препорачани од меѓународни тела за стандардиза-

ција, како референтни методи. 

(4) Ако се валидирани во согласност со меѓународ-

но признати правила и ако со нив се добиваат резулта-

ти еднакви на оние добиени со релевантниот референ-

тен метод може да се користат и алтернативни методи, 

доколку под услов алтернативните методи се акредити-

рани. 

 

Член 13 

Овој правилник престанува да важи со денот на 

пристапувањето на Република Македонија во Европ-

ската унија.  

 

Член 14 

Со денот на влегувањето  во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за  начинот на врше-

ње на официјални контроли на салмонела (“Службен 

весник на Република Македонија” број 97/11). 

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”, а ќе се објави по претходно добиена 

согласност од Владата на Република Македонија.  

 

Број. 02-2728/7 

Агенција за храна и 

 ветеринарство 

  29 декември 2014 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1025. 
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 и 
151/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за врше-
ње на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, 
бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство на електрична енергија БНБ 
ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на 
ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4 - 2 Скопје, за влегу-
вање во сила  на лиценца за производство на електрич-
на енергија на седницата одржана на ден 4.3.2015 го-
дина, 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 БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – им-
порт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ла-
мела 4 - 2 Скопје, за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од мала хидроцен-
трала МХЕЦ „ Брза Вода 1“ со реф. бр.96 издадена со 
Одлука УП1 бр. 07-205/14 од 01.12.2014 година, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 179/14) 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 објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
УП1 Бр. 07-205/14  
4 март 2015 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 

БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, со се-
диште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4 - 2 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценца 
04.03.2015 година 
 
4. Датум на важење на лиценца 
04.03.2050 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 217.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6747990 
 
7. Единствен даночен број – 4058011511549 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, 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 мала хидроелектрана МХЕЦ „Брза Вода 
1“ со реф. бр. 96 на КП 335, 2578, 317, 338, 331 и 320 
КО Ѓермо, општинаТетово. 

 
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 носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 
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- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. 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. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

17. 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.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. 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, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 
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- 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. 

 
19. 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. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. 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, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. 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 пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична 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. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. 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 деј-
ности. 

 
Прилог 2  
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БРЗА ВО-

ДА -1 РЕФ.БР. 96 
 
- број на производни единици (агрегати):..........еден  
- проценет животен век.............................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 

- тип Пелтон  со хоризонтално вратило 
- производител ......................................... GUGLER 

Austria 
- нето пад ..................................................376,8 m 
- номинален проток...................................0,3 m3/s 
- број на вртежи........................................ 1000 min-1 
- максимална моќност...............................996 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор   
- вратило хоризонтално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител: ........................................TES, Чешка  
- номинална привидна моќност..................1200 kVA 
- номинална активна моќност........................960  kW   
- број на вртежи.........................................1000min-1 
- cosφ…………………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип .........................................................трофазен сув 
- преносен однос...............................10(20)/0,4 kV/kV 
- моќност..................................................1250 kVA 
- фреквенција..................................................50 Hz   

_____________ 
1026. 

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 и 
151/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за врше-
ње на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, 
бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за  изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ 
ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Ша-
хов бр. 12-2, Скопје, за влегување во сила  на лиценца 
за производство на електрична енергија на седницата 
одржана на ден 4.3.2015 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  изградба и оперира-

ње со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. Коста Шахов бр. 12-2, Скопје, за врше-
ње на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од мала хидроцентрала „Патишка река“ со 
реф. бр. 146 издадена со Одлука УП1 бр. 07-55/13 од 
26.06.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 90/13) 
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 објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
УП1 Бр. 07-55/13  
4 март 2015 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  изградба и оперирање со хидроцен-

трали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Коста Шахов бр. 12-2, Скопје 
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2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценца 
04.03.2015 година 
 
4. Датум на важење на лиценца 
04.03.2050 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 138.01.1/13 
 
6. Број на деловниот субјект – 6281370 
 
7. Единствен даночен број – 40430007005793 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, 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 мала хидроелектрана МХЕ „Патишка 
Река“ со реф. бр. 146 на КП бр. 137/2,4,5; КП бр. 
1030/2,3; КП бр. 435/4,5,6,7,9; КП бр. 795/4,5; КП бр. 
1006/3; КП бр. 1009/3; KП бр.1010/5,6, КП бр.1026/2,3; 
КП бр. 1027/2,3; КП бр. 1032/2 КО Патишка Река, ИЛ 
бр. 314 Општина Сопиште. 

  
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 носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 
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15. 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. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. 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.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. 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, месечни и 
квартални 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. 

 
19. 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. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. 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, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. 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 пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 



 Стр. 72 - Бр. 34                                                                                            6 март 2015 
 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. 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 деј-
ности. 

 
Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПАТИШ-

КА РЕКА,  реф. бр. 146 
 
- број на производни единици (агрегати):.....1 (еден) 
- проценет животен век...........................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон вертикална 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- производител ......................................... GUGLER 
PELTON TURBINE PT 200v-3 

- нето пад ..................................................163,60 m 
- номинален проток...................................0,5 m3 /s 
- број на вртежи...........................................750 min-1 
- максимална моќност..................................716 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип –трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
- вратило хоризонтално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител:....................TESS VSETIN S.R.O CZ 
- номинална приводна моќност................750 kVA 
- номинална приводна моќност................712,5 kW 
- број на вртежи......................................750 min-1 
- cosφ…........……………………………………..0.95 
- ниво на заштита.............................................IP23 
- класа на изолација..............................................F 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
- тип .........................................................трофазен, 

маслен 
- производител: ......................................Siemens  
- преносен однос.....................................0,4/10(20) 

kV/kV 
- моќност..................................................800 kVA 
- фреквенција................................................50 Hz   
- напон на краток спој........................................6% 
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