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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1131. 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата, одржана на 23 ап-

рил 2019 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 

ЗА УСЛУГИТЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ  

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УСЛУГИ 

 

Член 1 

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за ус-

лугите кои се предмет на договорите за јавни набавки 

на услуги („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.157/07). 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2702/1 Претседател на Владата 

23 април 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

  Стр. 
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1132. 

Врз основа на член 139 став (2) од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 

148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 

63/16 и 113/18), Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 23 април 2019 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-

ТА OДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА ОХРИД,  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

oдлука за изменување на Статутот на Јавната установа 

Национален парк Галичица Охрид, Република Македо-

нија бр.02-156/9 од 28.2.2019  година, донесена од 

Управниот одбор на Јавната установа Национален парк 

Галичица Охрид, Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 28.2.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2463/1 Претседател на Владата 

23 април 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1133. 
Врз основа на член 139 став (2) од Законот за заш-

тита на природата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 
113/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 23 април 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА OДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА  ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

oдлука за изменување на Статутот на Јавната установа 
Национален парк Маврово, Маврови Анови бр.02-
263/1 од 23.4.2019  година, донесена од Управниот од-
бор на оваа јавна установа на седницата одржана на 
23.4.2019 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2559/1 Претседател на Владата 

23 април 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1134. 

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 23 ап-
рил 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН 

СУД СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда му престанува користењето на  
недвижните ствар - објекти кои се наоѓаат на                          
ул. „Ленинова“ бр.59  на КП бр. 10070, КО Свети Ни-
коле Град, запишани во Имотен лист бр.2891, сопстве-
ност на Република Северна Македонија и тоа: 

- зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат 1, внатрешна површина од 424 м2, 

- зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат ПО, внатрешна површина од 132 м2 и 

- зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат ПР , внатрешна површина од 390 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се да-
ваат на трајно користење без надомест на Основен суд 
Свети Николе.                   

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
правда и Основен суд Свети Николе во рок од 7 дена 
од денот на влегување во сила на оваа одлука.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-6243/1-18 Претседател на Владата 
23 април 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1135. 
Врз основа на член 53 став (9) од Законот за спре-

чување перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/18), министерот за финансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ 
КОИ  НОТАРИТЕ, БАНКИТЕ, ДАВАТЕЛИТЕ НА 
УСЛУГИ НА ПАРИЧНИ ДОЗНАКИ (БРЗ ТРАН-
СФЕР НА ПАРИ), ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУШ-
ТВА КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЖИВОТ, ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЧИЈА ДЕЈНОСТ 
Е КУПОПРОДАЖБА НА ВОЗИЛА, ПРИРЕДУВА-
ЧИТЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА 
(КАЗИНО) И ДРУГИТЕ ПРИРЕДУВАЧИ НА ИГРИ 
НА СРЕЌА ГИ ДОСТАВУВААТ ДО УПРАВАТА 
ЗА  ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ И НАЧИНОТ  

НА НИВНО ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и ви-

дот на податоците кои нотарите, банките, давателите 
на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), 
осигурителните друштва кои вршат работи на осигуру-
вање на живот, правните лица чија дејност е купопро-
дажба на возила, приредувачите на игри на среќа во иг-
рачница (казино) и другите приредувачи на игри на 
среќа ги доставуваат до Управата за финансиско разуз-
навање (во понатамошниот текст: Управата) и начинот 
на нивно електронско доставување. 

 
Член 2 

Нотарите, банките, давателите на услуги на парич-
ни дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните 
друштва кои вршат работи на осигурување на живот, 
правните лица чија дејност е купопродажба на возила, 
приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) 
и другите приредувачи на игри на среќа собраните по-
датоци ги доставуваат во форма на извештај. 

 
Член 3 

(1) Извештајот кој го доставуваат нотарите, ги сод-
ржи следните податоци: 

1) Податоци кои се однесуваат на нотарот: име; 
презиме; работна позиција; адреса; број на телефон; 
електронска пошта; назив на субјект; единствен мати-
чен број на субјектот (во понатамошниот текст: ЕМБС) 
и единствен даночен број (во понатамошниот текст: 
ЕДБ); 

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:  
- вид на клиентот: физичко лице: резидент; име; 

презиме; единствен матичен број на граѓанинот (во по-
натамошниот текст: ЕМБГ) и адреса, 

- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса, 
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- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и ад-
реса, 

- нерезидент: назив; идентификациски број и ад-
реса, 

- лице кое е го застапува клиентот: резидент; име; 
презиме; ЕМБГ и адреса, 

- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса, 
- својство на клиентот и 
3) Податоци за содржината на извештајот: вид на 

извештај (одбери); идентификациски број; датум; вред-
ност и опис. 

 
Член 4 

(1) Извештајот кој го доставуваат банките за испла-
тените кредити, ги содржи следните податоци: 

1. Општи податоци за извештајот (генерички из-
вештај): 

1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број 
на извештај доставен од банките за исплатени кре-
дити), 

1.2 Код на банка, 
1.3 Датум на креирање на извештајот, 
1.4 Датум на почеток на периодот за кој се однесу-

ваат податоците,  
1.5 Датум на завршеток на периодот за кој се одне-

суваат податоците, 
1.6 Листа на физички лица (се наведуваат сите фи-

зички лица на кои се однесуваат податоците), 
1.7 Листа на правни лица (се наведуваат сите прав-

ни лица на кои се однесуваат податоците), 
1.8  Листа на банкарски сметки (се наведуваат сите 

банкарски сметки на кои се однесуваат податоците) и 
1.9  Листа на кредити. 
 
2. Податоци за физичко лице: 
2.1 Референтен број (го генерира субјектот-бан-

ката), 
2.2 Број на мобилен телефон, 
2.3 Држава на раѓање (тип и код на држава според 

ISO стандардот 3166), 
2.4 Датум на раѓање, 
2.5 Електронска пошта, 
2.6 ЕМБГ, 
2.7 Дали е резидент (се означува дали клиентот е 

резидент),  
2.8 Држава на живеење (тип и код на држава според 

ISO стандардот 3166), 
2.9 Име, 
2.10 Пол,  
2.11 Презиме, 
2.12 Државјанство 
2.13 Број на телефон, 
2.14 Место на раѓање, 
2.15 Документи за идентификација: 
2.15.1 тип на документот за идентификација, 
2.15.2 место на издавање, 
2.15.3 земја на издавање и 
2.15.4 број на документот. 
2.16 Адреса на физичкото лице:  
2.16.1 тип на адреса (се означува дали станува збор 

за постојано живеење, престојувалиште или друго),  
2.16.2 адреса 1, 
2.16.3 адреса 2, 
2.16.4 град, 
2.16.5 земја, 
2.16.6 поштенски број, 
2.16.7 област-провинција и 
2.16.8 опис (дополнителни информации). 

3. Податоци за правно лице: 
3.1 Референтен број (го генерира субјектот-бан-

ката), 
3.2 Број на мобилен телефон, 
3.3 Дали е резидент (се означува дали клиентот е 

резидент), 
3.4 Земја, 
3.5 Град, 
3.6 ЕДБ на субјектот, 
3.7 Електронска пошта,  
3.8 ЕМБС на субјектот, 
3.9 Број на факс, 
3.10 Веб страна, 
3.11 Назив на правното лице, 
3.12 Друг идентификациски број, 
3.13 Број на телефон,  
3.14 Друг број на субјектот - нерезидент (Tax 

number), 
3.15 Друг број на субјектот - нерезидент (Org 

number), 
3.16  Адреса: 
3.16.1 тип на адреса (се означува адреса на се-

диште, експозитура или друго), 
3.16.2 адреса 1, 
3.16.3 адреса 2, 
3.16.4 град, 
3.16.6 земја, 
3.16.6 поштенски број, 
3.16.7 област-провинција и 
3.16.8 опис (дополнителни информации.  
 
4. Податоци за сметката: 
4.1 Референтен број (го генерира субјектот-бан-

ката), 
4.2 Број на сметката, 
4.3 Салдо, 
4.4 Код на банка, 
4.5 Блокирана (се означува дали сметката е блоки-

рана), 
4.6 Датум на блокирање, 
4.7 Причина на блокирање, 
4.8 Затворена (се означува дали сметката е затво-

рена), 
4.9 Датум на затворање, 
4.10 Валута,  
4.11 Опис, 
4.12 Меѓународен број на банкарската сметка (во 

понатамошниот текст: ИБАН), 
4.13 Датум на отворање, 
4.14 Датум на реактивирање, 
4.15 Тип на сметка, 
4.16 Дали сопственикот или овластеното лице на 

сметката е нерезидент,   
4.17 Земја и 
4.18 Улога на сметката: 
-се означува дали лицето е сопственик или овласте-

но лице на сметката,  
-се означува дали сметката е во сопственост на 

правно или физичко лице и 
-се означува референтниот број. 
 
5. Податоци за кредити: 
5.1 Референтен број на кредитот (го генерира суб-

јектот-банката), 
5.2 Идентификациски број, 
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5.3 Износ, 
5.4 Валута, 
5.5 Датум на одобрување, 
5.6 Платен износ, 
5.7 Датум на исплата, 
5.8 Префрлен на банкарска сметка, 
5.9 Статус, 
5.10 Опис, 
5.11 Листа на улоги: 
5.11.1 референтен број на кредитот, 
5.11.2 тип на лицето, 
5.11.3 опис, 
5.11.3 референтен број на физичко лице, 
5.11.4 референтен број на правно лице, 
5.11.5 референтен број на застапник физичко лице и 
5.11.6 референтен број на застапник правно лице.  
5.12 Листа на обезбедувања: 
5.12.1 референтен број на кредитот, 
5.12.2 вредност, 
5.12.3 валута и 
5.12.4 опис. 
(2) Податоците од став (1) точки 2, 3, 4 и 5 на овој 

член се пополнуваат за сите трансакции реализирани 
во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај 
од став (1) точка 1 на овој член.  

 
Член 5 

(1) Извештајот кој го доставуваат банките за дадени 
и/или примени позајмици, ги содржи следните пода-
тоци: 

1.Општи податоци за извештајот (генерички извеш-
тај): 

1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број 
на извештај доставен од банките за дадени и/ или при-
мени позајмици), 

1.2 Код на банка, 
1.3 Датум на креирање на извештајот, 
1.4 Датум на почеток на периодот за кој се однесу-

ваат податоците,  
1.5 Датум на завршеток на периодот за кој се одне-

суваат податоците, 
1.6 Листа на физички лица (се наведуваат сите фи-

зички лица на кои се однесуваат податоците), 
1.7 Листа на правни лица (се наведуваат сите прав-

ни лица на кои се однесуваат податоците), 
1.8 Листа на банкарски сметки (се наведуваат сите 

банкарски сметки на кои се однесуваат податоците) и 
1.9 Листа на позајмици. 
 
2. Податоци за физичко лице: 
2.1 Референтен број (го генерира субјектот-бан-

ката), 
2.2 Број на мобилен телефон, 
2.3 Држава на раѓање (тип и код на држава според 

ISO стандардот 3166), 
2.4 Датум на раѓање, 
2.5 Електронска пошта, 
2.6 ЕМБГ, 
2.7 Дали е резидент (се означува дали клиентот е 

резидент),  
2.8 Држава на живеење (тип и код на држава според 

ISO стандардот 3166), 
2.9 Име, 
2.10 Пол,  
2.11 Презиме, 
2.12 Државјанство, 

2.13 Број на телефон, 
2.14 Место на раѓање, 
2.15 Документи за идентификација: 
2.15.1 тип на документот за идентификација, 
2.15.2 место на издавање, 
2.15.3 земја на издавање, 
2.15.4 број на документот. 
2.16 Адреса на физичкото лице:  
2.16.1 тип на адреса (се означува дали станува збор 

за постојано живеење, престојувалиште или друго),  
2.16.2 адреса 1, 
2.16.3 адреса 2, 
2.16.4 град, 
2.16.5 земја, 
2.16.6 поштенски број, 
2.16.7 област-провинција и 
2.16.8 опис (дополнителни информации). 
 
3.Податоци за правно лице: 
3.1 Референтен број (го генерира субјектот-бан-

ката), 
3.2 Број на мобилен телефон, 
3.3 Дали е резидент (се означува дали клиентот е 

резидент), 
3.4 Земја, 
3.5 Град, 
3.6 ЕДБ на правното лице 
3.7 Електронска пошта,  
3.8 ЕМБС на правното лице, 
3.9 Број на факс, 
3.10 Веб страна, 
3.11 Назив на правното лице, 
3.12 Друг идентификациски број, 
3.13 Број на телефон,  
3.14 Друг број на субјектот- нерезидент (Tax 

number), 
3.15 Друг број на субјектот- нерезидент (Org 

number), 
3.16 Адреса: 
3.16.1 тип на адреса (се означува адреса на се-

диште, експозитура или друго), 
3.16.2 адреса 1, 
3.16.3 адреса 2, 
3.16.4 град, 
3.16.5 земја, 
3.16.6 поштенски број, 
3.16.7 област-провинција и 
3.16.8 опис (дополнителни информации.  
 
4. Податоци за сметката: 
4.1 Референтен број (го генерира субјектот-бан-

ката), 
4.2 Број на сметката, 
4.3 Салдо, 
4.4 Код на банка, 
4.5 Блокирана (се означува дали сметката е блоки-

рана), 
4.6 Датум на блокирање, 
4.7 Причина на блокирање, 
4.8 Затворена (се означува дали сметката е затво-

рена), 
4.9 Датум на затворање, 
4.10 Валута,  
4.11 Опис, 
4.12 Меѓународен број на банкарската сметка (во 

понатамошниот текст: ИБАН), 
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4.13 Датум на отворање, 
4.14 Датум на реактивирање, 
4.15 Тип на сметка, 
4.16 Дали сопственикот или овластеното лице на 

сметката е нерезидент,   
4.17 Земја, 
4.18 Улога на сметката: 
-се означува дали лицето е сопственик или овласте-

но лице на сметката,  
-се означува дали сметката е во сопственост на 

правно или физичко лице и 
-се означува референтниот број. 
 
5. Податоци за трансакцијата: 
5.1 Референтен број (го генерира субјектот-бан-

ката), 
5.2 Локација на субјектот- банката, 
5.3 Тип на активност, 
5.4 Износ, 
5.5 Салдо, 
5.6 Категорија на трансакцијата, 
5.7 Код на трансакцијата, 
5.8 Дали е комплетирана (се означува дали трансак-

цијата е извршена), 
5.9 Датум на трансакцијата, 
5.10 Референтен број на сметката од која се врши 

трансакцијата, 
5.11 Референтен број на лицето сопственик на смет-

ката од која се врши трансакцијата, 
5.12 Опис на локацијата, 
5.13 Опис, 
5.14 Референтен број на сметката кон која се врши 

трансакцијата и  
5.15 Референтен број на лицето сопственик на смет-

ката кон која се врши трансакцијата. 
(2) Податоците од став (1) точки 2, 3, 4 и 5 на овој 

член се пополнуваат за сите трансакции реализирани 
во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај 
од став (1) точка 1 на овој член. 

 
Член 6 

(1) Извештајот кој го доставуваат давателите на ус-
луги на парични дознаки (брз трансфер на пари), ги 
содржи следните податоци: 

1.Општи податоци за извештајот (генерички извеш-
тај): 

1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број 
на извештај доставен од давателите на услуги на па-
рични дознаки (брз трансфер на пари)),    

1.2 Код на давателите на услуги на парични дозна-
ки (брз трансфер на пари), 

1.3 Референтен број на извештајот, 
1.4 Референтен број на субјектот, 
1.5 Датум на креирање на извештајот, 
1.6 Датум на почеток на периодот за кој се однесу-

ваат податоците,  
1.7 Датум на завршеток на периодот за кој се одне-

суваат податоците, 
1.8 Листа на физички лица (се наведуваат сите фи-

зички лица на кои се однесуваат податоците) и 
1.9 Листа на трансакции (се наведува единствената 

идентификациска ознака на сите трансакции на кои се 
однесуваат податоците). 

 
2. Податоци за физичко лице: 
2.1 Референтен број (се наведува ЕМБГза рези-

денти, а за нерезиденти се наведува бројот за иденти-
фикација наведен во документот за идентификација), 

2.2 Место на раѓање, 
2.3 Датум на раѓање, 
2.4 ЕМБГ, 
2.5 Дали е резидент (се означува дали клиентот е 

резидент),  
2.6 Име, 
2.7 Презиме, 
2.8 Државјанство, 
2.9 Документи за идентификација: 
2.9.1 тип на документот за идентификација, 
2.9.2 место на издавање, 
2.9.3 земја на издавање, 
2.9.4 број на документот, 
2.10 Адреса на физичкото лице:  
2.10.1 тип на адреса (се означува дали станува збор 

за постојано живеење, престојувалиште или друго),  
2.10.2 адреса 1, 
2.10.3 адреса 2, 
2.10.4 град, 
2.10.5 земја, 
2.10.6.поштенски број и 
2.10.7 област-провинција (се наведува за нерези-

денти). 
 
3. Податоци за трансакцијата: 
3.1 Референтен број (се наведува единствената 

идентификациска ознака на трансакцијата- MTCN 
број), 

3.2 Локација на субјектот (се наведува називот и ад-
ресата на суб-агентот кај кој се врши трансакцијата), 

3.3 Тип на активност (се наведува „уплата„ или „ис-
плата“), 

3.4 Износ, 
3.5 Шифра на валута, 
3.6 Датум на трансакцијата и  
3.7 Референтен број на лице кое ја врши трансакци-

јата (се наведува ЕМБГ за резиденти, а за нерезиденти 
се наведува бројот за идентификација наведен во доку-
ментот за идентификација). 

(2) Податоците од став (1) на овој член се пополну-
ваат за клиентот на трансакцијата, додека за лицето – 
испраќач или примач во друга држава се пополнуваат 
полињата за кои давателите на услуги на парични 
дознаки (брз трансфер на пари) располагаат со пода-
тоци. 

(3) Податоците од став (1) точки 2 и 3 на овој член 
се пополнуваат за сите трансакции реализирани во пе-
риодот на кој се однесува генеричкиот извештај од 
став (1) точка 1 на овој член.  

 
Член 7 

(1) Извештајот кој го доставуваат осигурителните 
друштва, ги содржи следните податоци: 

1) Податоци кои се однесуваат на осигурителното 
друштво кое врши работа на осигурување на живот: 
име; презиме; работна позиција; адреса; број на теле-
фон; електронска пошта; субјект; ЕМБС  и ЕДБ.  

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:  
- вид на клиентот: физичко лице: резидент; име; 

презиме; ЕМБГ и адреса; 
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса; 
- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и ад-

реса; 
- нерезидент: назив; идентификациски број и ад-

реса; 
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- лице кое  го застапува клиентот: резидент; име; 
презиме; ЕМБГ и адреса; 

- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса; 
- својство на клиентот и 
3) Податоци за содржината на извештајот: иденти-

фикациски број (полиса ID); датум на склучување на 
полисата; датум на истекување на полисата; износ на 
осигурителната полиса и вид на животно осигурување. 

 
Член 8 

Извештајот кој го доставуваат правните лица чија 
дејност е купопродажба на возила, ги содржи следните 
податоци: 

1) Податоци кои се однесуваат на правното лице 
чија дејност е купопродажба на возила: име; презиме; 
работна позиција; адреса; број на телефон; електронска 
пошта; субјект; ЕМБС и ЕДБ. 

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот: 
- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; 

презиме; ЕМБГ и адреса; 
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса; 
- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и ад-

реса; 
- нерезидент: назив; идентификациски број и ад-

реса; 
- лице кое  го застапува клиентот: резидент; име; 

презиме; ЕМБГ и адреса; 
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса;  
- својство на клиентот и 
3) Податоци за извештајот: идентификациски број 

на договорот; датум на склучување на купопродажниот 
договор; вредност на купопродажниот договор; валута 
(одбери); вид на возило; марка на возило и тип на во-
зило. 

 
Член 9 

Извештајот кој го доставуваат приредувачите на иг-
ри на среќа во играчница (казино), ги содржи следните 
податоци: 

1.Општи податоци за извештајот (генерички извеш-
тај): 

1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број 
на извештај доставен од приредувачите на игри на сре-
ќа во играчница (казино)),    

1.2 Код на приредувачот на игри на среќа во играч-
ница (казино), 

1.3 Референтен број на извештајот, 
1.4 Референтен број на субјектот, 
1.5 Датум на креирање на извештајот, 
1.6 Датум на почеток на периодот за кој се однесу-

ваат податоците,  
1.7 Датум на завршеток на периодот за кој се одне-

суваат податоците, 
1.8 Листа на физички лица (се наведуваат сите фи-

зички лица на кои се однесуваат податоците) и 
1.9 Листа на трансакции (се наведува референтниот 

број на сите трансакции на кои се однесуваат подато-
ците). 

 
2. Податоци за физичко лице: 
2.1 Референтен број (се наведува ЕМБГ за рези-

денти, а за нерезиденти се наведува бројот за иденти-
фикација наведен во документот за идентификација), 

2.2 Место на раѓање, 
2.3 Датум на раѓање, 
2.4 Единствен матичен број на граѓанинот, 

2.5 Дали е резидент (се означува дали клиентот е 
резидент),  

2.6 Име, 
2.7 Презиме, 
2.8 Државјанство, 
2.9 Документи за идентификација: 
2.9.1 тип на документот за идентификација, 
2.9.2 место на издавање, 
2.9.3 земја на издавање и 
2.9.4 број на документот. 
2.10 Адреса на физичкото лице:  
2.10.1 тип на адреса (се означува дали станува збор 

за постојано живеење, престојувалиште или друго),  
2.10.2 адреса 1, 
2.10.3 адреса 2, 
2.10.4 град, 
2.10.5 земја, 
2.10.6 поштенски број, 
2.10.7 област-провинција (се наведува за нерези-

денти) и 
2.10.8 опис (дополнителни информации). 
 
3. Податоци за трансакцијата: 
3.1 Референтен број на трансакцијата, 
3.2 Локација на субјектот, 
3.3 Категорија на активност (се наведува „купување 

на чипови„ или „исплаќање на чипови“), 
3.4 Износ, 
3.5 Шифра на валута, 
3.6 Датум на трансакцијата, 
3.7 Референтен број на лице кое ја врши трансакци-

јата (се наведува ЕМБГ, а за нерезиденти се наведува 
бројот за идентификација наведен во документот за 
идентификација) и 

 3.8 Место на трансакција (се наведува називот и 
адресата на приредувачот на играта на среќа (казино), 
односно на подружницата каде се врши трансакцијата). 

(2) Податоците од став (1) точки 2 и 3 на овој член 
се пополнуваат за сите трансакции реализирани во пе-
риодот на кој се однесува генеричкиот извештај од 
став (1) точка 1 на овој член. 

 
Член 10 

Извештајот кој го доставуваат другите приредувачи 
на игри на среќа, освен приредувачите на игри на среќа 
во играчница (казино), ги содржи следните податоци: 

1.Општи податоци за извештајот (генерички извеш-
тај): 

1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број 
на извештај доставен од другите приредувачи на игри 
на среќа освен приредувачите на игри на среќа во иг-
рачница (казино)),    

1.2 Код на приредувачот на игра на среќа, 
1.3 Референтен број на извештајот, 
1.4 Референтен број на субјектот, 
1.5 Датум на креирање на извештајот, 
1.6 Датум на почеток на периодот за кој се однесу-

ваат податоците,  
1.7 Датум на завршеток на периодот за кој се одне-

суваат податоците, 
1.8 Листа на физички лица (се наведуваат сите фи-

зички лица на кои се однесуваат податоците) и 
1.9 Листа на трансакции (се наведува референтниот 

број на сите трансакции на кои се однесуваат подато-
ците). 
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2. Податоци за физичко лице: 
2.1 Референтен број (се наведува ЕМБГ за рези-

денти, а за нерезиденти се наведува бројот за иденти-
фикација наведен во документот за идентификација), 

2.2 Место на раѓање, 
2.3 Датум на раѓање, 
2.4 Единствен матичен број на граѓанинот, 
2.5 Дали е резидент (се означува дали клиентот е 

резидент),  
2.6 Име, 
2.7 Презиме, 
2.8 Државјанство, 
2.9 Документи за идентификација: 
2.9.1 тип на документот за идентификација, 
2.9.2 место на издавање, 
2.9.3 земја на издавање и 
2.9.4 број на документот. 
2.10 Адреса на физичкото лице:  
2.10.1 тип на адреса (се означува дали станува збор 

за постојано живеење, престојувалиште или друго),  
2.10.2 адреса 1, 
2.10.3 адреса 2, 
2.10.4 град, 
2.10.5 земја, 
2.10.6 поштенски број, 
2.10.7 област-провинција (се наведува за нерези-

денти) и 
2.10.8 опис (дополнителни информации). 
 
3. Податоци за трансакцијата: 
3.1 Референтен број на трансакцијата, 
3.2 Локација на субјектот, 
3.3 Категорија на активност (се наведува „уплата на 

влог“ или „исплата на добивка“ или „уплата на влог и 
исплата на добивка“ или „исплата на добивка и уплата 
на добивка“), 

3.4 Износ, 
3.5 Шифра на валута, 
3.6 Датум на трансакцијата, 
3.8 Референтен број на лице кое ја врши трансакци-

јата (се наведува ЕМБГ, а за нерезиденти се наведува 
бројот за идентификација наведен во документот за 
идентификација),, 

3.9 Место на трансакција (се наведува називот и ад-
ресата на приредувачот на играта на среќа, односно на 
подружницата каде се врши трансакцијата). 

(2) Податоците од став (1) точки 2 и 3 на овој член 
се пополнуваат за сите трансакции реализирани во пе-
риодот на кој се однесува генеричкиот извештај од 
став (1) точка 1 на овој член. 

 
Член 11 

(1) Извештаите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
од овој правилник, субјектите од член 2 од овој пра-
вилник ги доставуваат електронски до Управата, преку 
веб порталот за доставување на извештаи на Управата.  

(2) Пристапот до извештаите за внесување на пода-
тоците се овозможува преку корисничко име и ло-
зинка, издадени од страна на Управата. 

(3) Од страна на Управата може да се изврши про-
мена на доделените кориснички имиња и лозинки, за 
што навремено се известуваат субјектите од член 2 од 
овој правилник. 

Член 12 
Со денот на отпочнување на примената на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за содржина-
та на податоците кои нотарите, банките, осигурителни-
те друштва кои вршат работи на осигурување на живот 
и правните и физички лица чија дејност е купопродаж-
ба на возила, ги доставуваат до Управата за финансис-
ко разузнавање  и начинот на нивно електронско доста-
вување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2016). 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-
нува од 1 јуни 2019 година. 

 
Бр. 13-3371/2  

23 април 2019 година Министер за финансии, 
Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1136. 
Врз основа на член 30-а став 1 од Законот за матич-

ната евиденција („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 8/95, 38/02, 66/07, 98/08, 67/09, 13/13, 43/14, 
148/15, 27/16 и 64/18), министерот за правда  донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ, ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ НА МА-
ТИЧНИТЕ КНИГИ И СПИСИ; ИЗДАВАЊЕ НА ИЗ-
ВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕПИСИ И КОПИИ ВРЗ 
ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ; ВОДЕЊЕ 
ПОСТАПКА И СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАПИСНИК ЗА 
НАЈДЕНО ДЕТЕ; ОБНОВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИ, 
ОШТЕТЕНИ ИЛИ ИСЧЕЗНАТИ МАТИЧНИ 
КНИГИ, КАКО И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА МАТИЧНИТЕ 
КНИГИ, РЕГИСТАРОТ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, 
ИЗВОДИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА ШТО СЕ ИЗДАВААТ  

ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
 

Член 1 
Во Упатството за начинот на водење, заштита и чу-

вање на матичните книги и списи; издавање на изводи, 
уверенија, преписи и копии врз основа на матичните 
книги; водење постапка и составување на записник за 
најдено дете; обновување на уништени, оштетени или 
исчезнати матични книги, како и за обрасците на ма-
тичните книги, регистарот на матичните книги, изводи-
те и уверенијата што се издаваат врз основа на матич-
ните книги („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 110/10, 40/15  и 203/16), обрасците 4-в, 4-д, 
5-в, 5-д, 6-в, 6-д и 9 се заменуваат со нови Обрасци 4-в, 
4-д, 5-в, 5-д, 6-в, 6-д и 9, кои се дадени во прилог и се 
составен дел на ова упатство.  

 
Член 2 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 01-2286/1  

18 април 2019 година Министер за правда, 
Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1137. 

Врз основа на член 53-а став (4) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15,7/16 и 39/16), министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕСТОТО НА ПОСТАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПО-

СТАВУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 

НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЈСТВА ВО ШУМА 

 

Член 1 

Во Правилникот за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето 

како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.102/13 и 82/14), Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 2 

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

ка Северна Македонија“. 

 

        Бр. 47-3968/5                                                               Министер за земјоделство, 

17 април 2019 година                                                                шумарство и водостопанство, 

             Скопје                                                                 Љупчо Николовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

1138. 

Врз основа на член 64 став 3 и член 68 став 10 од 

Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 

53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 

146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт 

и врски донесe 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

СПОСОБНОСТ ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЕЦ И 

БАЖДАРЕЊЕ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕ-

ГИСТАРОТ НА ЧАМЦИ, ОБРАЗЕЦОТ И СОД-

РЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА И  

РЕГИСТAРСКАТА ОЗНАКА 

 

1. Општи одредби 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките пра-

вила за утврдување способност за пловидба на чамец и 

баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, 

образецот и содржината на пловидбената дозвола и ре-

гистарската ознака. 

 

Член 2 

Во зависност од подрачјето на пловидба чамците 

припаѓаат во категоријата пловни објекти наменети за 

пловидба во подрачје C - крајбрежни води, езера и реки 

во услови на брзина на ветар до и вклучувајки 6 Bf и 

висина на бран до и вклучувајки 2,00 метри. 

 

Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:  

- “чамец за стопански цели” е чамец за вршење ја-

вен превоз на патници и/или стока за определен надо-

месток, или за вршење на стопанска дејност за која е 

регистриран (риболов, вадење песок или камен и 

друго);  

- “чамец за нестопански цели” е чамец за лични 

потреби, спорт и рекреација и не е наменет за стопан-

ски цели; 

- “чамец за јавни потреби” е чамец во сопственост 

на Република Северна Македонија, кој го користат 

државните органи, а не претставува воен чамец и не е 

наменет за стопански цели;  

- “моторен чамец” е чамец кој плови со помош на 

механички двигател (вграден или вонбродски);  

- “едрилица” е чамец на едра со посебна конструк-

ција и опрема со помошен механички двигател или без 

него; 

- “чамец на весла” е чамец кој плови со помош на 

весла; 

- “должина на чамецот (L) m” e растојанието маѓу 

крајните точки (крмата и прамецот) на трупот на чаме-

цот, мерено во висина на палубата, односно на чамец 

без палуба мерено во висина на размата, несметајки ги 

додатоците на крмата или прамецот на чамецот;  

- “должина на чамец зголемена за додатоците” е 

растојанието меѓу крајните точки (крмата и прамецот) 

на трупот на чамецот мерено во висина на палубата, 

односно на чамец без палуба мерено во висина на раз-

мата на чамецот зголемено за додатоците на крмата 

или прамецот на чамецот;  

- “ширина на чамецот (B) m” е растојанието меѓу 

крајните точки на бочните страни на оплатата на ча-

мецот мерено во висина на палубата, односно на ча-

мец без палуба мерено во висина на размата на чаме-

цот;  

- “ширина на чамецот зголемена за додатоците” е 

растојанието меѓу крајните точки на бочните страни на 

оплатата на чамецот зголемена за додатоците на бочни-

те страни на чамецот;  

- “висина на чамец - разма (D) m” е вертикалното 

растојание мерено од дното до горниот раб на 

цврстата страна на чамец без палуба, на чамец со де-

лумна палуба или на чамец со палуба до висината на 

палубата; 

- “лица на чамец” се лица натоварени на чамец како 

членови на екипаж и патници на чамецот;  

- “постоечки чамец” е чамец запишан во регистар 

на чамци во Република Северна Македонија;  

- “чамец во градба” е чамец чија градба е пријавена 

во Капетанијата на пристаништата и  

- “градител на чамец” е правно и/или физичко лице 

што гради чамец. 

 

2. Технички правила за утврдување способност за 

пловидба на чамец 

Член 4 

Со техничките правила заради утврдување способ-

ност за пловидба на чамец се обезбедува:  

1. безбедност на луѓето, чамецот и имотот; 

2. спречување од загадување на внатрешните воде-

ни патишта од масла, штетни предмети, отпадни води, 

како и од загадување на воздухот; 

3. заштита при работа, сместување на екипажот и 

патниците на чамецот и  

4. услови за превоз на патниците. 

 

2.1. Пловност, стабилитет и газење 

Член 5 

Чамец за да се пушти во пловидба, треба да ги ис-

полнува основните технички правила пропишани со 

овој правилник. 

По исклучок од став 1 на овој член, градителот на 

чамец, може да користи и други технички прописи по 

свој избор, а кои се применуваат во земји членки на 

Меѓународната поморска организација (IMO). 

 

Член 6 

Пловните својства на чамецот се утврдуваат со 

баждарење, при што се определуваат неговите димен-

зии, истиснина и носивост, товар на баждарска линија 

(газење на чамецот) и стабилност. 
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2.2. Баждарење на чамец 

Член 7 

Со баждарење на чамецот се утврдува тежината на 

чамецот кое се потврдува во Свидителството за бажда-

рење. 

Тежината на чамецот е еднаква на бруто тежината 

(GT). 

 

Член 8 

Тежината на чамецот се пресметува со формулата: 

GT = 0,225 х V 

V = вкупниот волумен на чамецот m3 

Вкупниот волумен на чамецот се пресметува со 

формулата: 

V = 0,55 х L х b х D + Σ l х b х h (m3) 

l,b,h = должина, ширина и висина на одделни дело-

ви или додатоци над палубата изразено во m. 

 

2.3. Најголемо дозволено оптоварување - носивост 

на чамецот 

Член 9 

Под најголемо дозволено оптоварување на чамецот 

се подразбира количината на гориво, вода, залихи, оп-

рема на чамецот, број на лица за кои чамецот е проек-

тиран да се превезуваат, земајки ги во предвид проек-

тната документација за соодветната категорија, плов-

ните својства на чамецот, неговиот стабилитет и дозво-

леното газење. 

Податокот за најголемото дозволено оптоварување 

го определува градителот на чамецот и истиот треба да 

биде назначен на плочката на градителот. 

Постапката за определување на најголемото дозво-

лено оптоварување се врши во согласност со македон-

скиот стандард МКС EN ISO 14946. 

 

Член 10 

Истиснината на чамецот се пресметува со множење 

на должината и ширината на чамецот (мерење на воде-

ната линија) на средниот газ со коефициентот на ис-

полнетост на истиснината и специфичната тежина на 

водата. 

 

Член 11 

Носивост на чамецот е разлика меѓу истиснината на 

опремен чамец и натоварен со гориво, мазиво, вода, 

екипаж, патници и/или товар и празен опремен чамец. 

Носивоста на чамецот се определува со множење на 

површината на водената линија и разликата на газење 

на товарната баждарска линија помножена со коефици-

ент 1,007 за слатка вода. 

Водена линија е растојание мерено на бочните стра-

ни на чамецот, а ја определува слободната страна на 

чамецот над површината на водата. 

Баждарска линија е хоризонтална линија со димен-

зии 150 mm х 15 mm обележена на надворешните стра-

ни на чамецот со боја видливо различна од основната 

боја на чамецот. 

Корисна носивост на чамец претставува дел од 

вкупната носивост на чамецот, а ја сочинуваат најголе-

миот дозволен број на патници или најголемата дозво-

лена количина на товар што чамецот ја превезува. 

Истиснина на празен опремен чамец претставува 

тежината на чамецот подготвен за пловидба, без опре-

ма што може да се пренесува (алати, резервни делови и 

сл.). 

 

Член 12 

Носивоста на чамецот во количина товар или најго-

лем дозволен број на патници кој може да се преве-

зува/превезуваат се утврдува пред првиот упис на ча-

мецот во Регистарот на чамци, или по извршената 

преправка на постоечки чамец, кога се смета дека нас-

танала промена на претходно утврдената истиснина и 

насивоста на чамецот. 

Водената и баждарската линија на чамецот се ут-

врдуваат пред првиот упис на чамецот во Регистарот 

на чамци, или по извршената преправка на постоечки 

чамец, кога се смета дека настанала промена на прет-

ходно утврдената водена и баждарска линија на чаме-

цот. 

Доколку носивоста на чамецот, водената и баждар-

ската линија се утврдени од овластено тело, надвор од 

Република Северна Македонија, истите се прифаќаат 

како важечки, а на чамецот не е потребно да се врши 

дополнителна проверка на истите. 

 

Член 13 

Стабилноста на чамецот се утврдува при полно оп-

ремен чамец и тоа за:  

1. чамец со палуба или со ефикасно затворена над-

градба, се определува по должината на едната страна 

со 4 лица на 1m2, но не повеќе од дозволениот број ли-

ца кои чамецот може да ги превезува и 

2. чамец без палуба или со делумна палуба со опто-

варување по должината на едната страна со половина 

од бројот на лицата кои чамецот може да ги превезува. 

При испитувањето на стабилноста на чамецот од 

став 1 на овој член, чамецот не смее да се навали пове-

ќе од 12 степени, со тоа што во случај од став 1 точка 1 

на овој член линијата на работ од палубата трба да ос-

тане над нивото на водата, а во случај од став 1 точка 2 

на овој член најниската точка од цврстата страна 

(разма) треба да биде најмалку 5 cm над нивото на во-

дата за секој метар од должината на чамецот. 

 

Член 14 

Проверката на стабилноста на чамецот се утврдува 

пред првиот упис на чамецот во Регистарот на чамци, 

или по извршената преправка на постоечки чамец, кога 

се смета дека настанала промена која има влијание на 

стабилитетот на чамецот. 

Доколку за чамецот, има декларација за сообраз-

ност согласно Правилникот за суштествените барања 

за производство, пласирањето на пазар и ставање во 

употреба на пловни објекти за рекреација или свиди-
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телство за градба утврдена од овластено тело, надвор 

од Република Северна Македонија, истата се прифаќа 

како важечка, а на чамецот не е потребно да се врши 

дополнителна проверка на неговата стабилност. 

 

2.4. Конструкција на трупот на чамецот 

 

Член 15 

Конструкцијата на трупот и квалитетот на изработ-

ката на трупот на чамецот се утврдува со проверка и 

одобрување на:  

- техничката документација врз основа на која се 

гради/градел чамецот;  

- квалитетот на материјалот вграден во чамецот:  

- распоредот и димензиите на елементите на кон-

струкцијата на трупот на чамецот;  

- начинот на спојување на конструктивните елемен-

ти на трупот на чамецот и  

- квалитетот на изработката (газење на чамецот) и 

стабилноста на чамецот. 

 

Член 16 

Конструкцијата на трупот на чамецот треба да обез-

беди чамецот да биде доволно цврст од сите аспекти, 

при најголемо дозволено оптоварување. 

 

Член 17 

Основните технички правила се смета дека се ис-

полнети ако се задоволени барањата за:  

1. Материјалот за градба:  

а) при употреба на пластични материјали, македон-

скиот стандард МКС EN ISO 12215 - 1;  

б) при употреба на челик, алуминиумски плочи, 

дрво или други материјали, македонскиот стандард 

МКС EN ISO 12215 - 3. 

2. Условите за градба при што просторот во кој ча-

мецот се гради во зависност од материјалот за градба, 

треба да го исполнува македонскиот стандард МКС 

EN ISO 12215 - 4.  

3. Проектните оптоварувања, дозволените оптова-

рувања и димензионирање на елементите, треба да ги 

исполнуваат македонските стандарди: 

- МКС EN ISO 12215 - 5 - мали пловни објекти, 

конструкција на трупот и димензии на структурните 

делови, дел 5 - проектни притисоци за еднотрупни ча-

мци, проектни напони, определување на димензии на 

конструктивните делови; 

- МКС EN ISO 12215 - 6 - распоред и конструкцис-

ки детали и 

- МКС EN ISO 12215 - 8 - кормила. 

По исклучок од одредбите од став 1 на овој член, 

градителот на чамецот може да примени и алтернатив-

ни методи за определување на димензиите на кон-

структивните елементи, доколку истите се предвидени 

и прифатени од надлежен орган на земја членка на Ев-

ропската Унија. 

Член 18 

Конструкцијата на чамецот треба да обезбеди цврс-

тина на трупот соодветна на проектната категорија, ка-

ко и најголемо дозволено оптоварување, а чамецот тре-

ба да ја има соодветната стабилност и дозволеното га-

зење. 

Повеќетрупниот чамец, треба да биде така проекти-

ран за да биде способен да се одржи на вода во случај 

на превртување. 

Чамец без ефикасно затворена надградба, за кој по-

стои сомневање дека во текот на пловидбата под деј-

ство на ветар и бранови може да дојде до превртување, 

треба да има: затворен простор на прамецот и крмата, а 

по потреба и на страните (боковите) на чамецот, испол-

нет со херметички затворен воздух или со материјал 

кој не тоне, заради негово одржување на вода во превр-

тена положба. 

На надворешните страни по целата должина на ча-

мецот, треба да е поставено јаже со дебелина од мини-

мум 10 милиметри, за придржување на лицата што се 

превезувааат со чамецот во случај на негово преврту-

вање. 

 

Член 19 

Исполнувањето на техничките правила претставува 

усогласеност со македонските стандарди и тоа: 

а) чамец без едра со должина од 6,00 m или повеќе 

треба да ги исполнува условите од македонскиот 

стандард МКС EN ISO 12217 - 1; 

б) чамец со едра со должина од 6,00 m или повеќе 

треба да ги исполнува условите од македонскиот 

стандард МКС EN ISO 12217 - 2 и 

в) чамец со должина помала од 6,00 m треба да ги 

исполнува условите од македонскиот стандард МКС 

EN ISO 12217 - 3. 

 

2.5. Отвори на трупот и надградбата 

Член 20 

Средствата за затворање на отворите на трупот, па-

лубата и надградбата на чамецот, треба да обезбедува-

ат непропусливост за определен временски период или 

водонепропустливост на трупот на чамецот. 

 

Член 21 

Прозорците, вратите и поклопците зависно од мес-

тото каде се наоѓаат, треба да го издржуваат притисок 

од водата кој може да се појави во текот на пловидбата. 

Отворите на палубата треба до го издржат оптоварува-

њето создадено од лицата кои се движат на палубата. 

Исполнувањето на овие технички правила е пропи-

шано во македонскиот стандард МКС EN ISO 12216. 

 

Член 22 

Надворешните вентили и премините сместени под 

водената линија која одговара на најголемото дозволе-

но оптоварување на чамецот, треба да бидат опремени 

со лесно пристапни средства за затворање. 

Во зависност од материјалот од кој се изработени, 

треба да го исполнуваат македонскиот стандард МКС 

EN ISO 9093 - 1 и МКС EN ISO 9093 - 2. 
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Член 23 

Чамецот треба да биде проектиран и граден на на-

чин, ризикот од потонување при негово потопување да 

биде сведен на најмала можна мерка. 

Посебно внимание треба да се обрне на:  

- кабините и кабините за брз одвод, прозорците, отво-

рите за светло, отворите металните капаци и врати кои 

треба да се водонепропусливи или опремени со други 

средства кои спречуваат навлегување вода во чамецот; 

- средствата за вентилација и 

- празнењето на вода од чамецот со помош на пум-

пи и други средства. 

Исполнувањето на техничките правила од овој член 

е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO 

11812, МКС EN ISO 12216 и МКС EN ISO 15083. 

 

2.6. Сидрење, врзување и влечење 

Член 24 

На секој чамец треба да бидат вградени соодветен 

број цврсти држачи или други средства кои го презема-

ат оптоварувањето при сидрење, приврзување и влече-

ње на чамецот. 

Исполнувањето на овие технички правила од став 1 

на овој член е пропишано во македонскиот стандард 

МКС EN ISO 15084. 
 

2.7. Управување 

Член 25 

Карактеристиките за управување на чамецот треба 

да се во согласност со најголемата јачина на моторот 

кој се поставува/вградува на чамецот. 

Исполнувањето на техничките правила од став 1 на 

овој член е пропишано во македонскиот стандард 

МКС EN ISO 8665. 

 

Член 26 

Системот за кормиларење треба да биде проектиран 

и изведен за да обезбеди кормиларење со чамецот во 

секакви услови на пловидба. 

Исполнувањето на техничките правила од став 1 на 

овој член е пропишано во македонскиот стандард 

МКС EN ISO 28848, МКС EN ISO 10592 и МКС EN 

ISO 29775. 

Кај едрилици и моторни чамци со еден вграден мо-

тор со далечинско управување на кормилото, треба да 

постојат дополнителни сртедства за управување со 

кормилото во услови на намалена брзина на чамецот. 

 

2.8. Светла и знаци за навигација 

Член 27 

Светлата и знаците за навигација треба да ги задо-

волуваат барањата пропишани со Eвропски код за 

внатрешни пловни патишта - CEVNI. 

 

2.9. Машински уред 

Член 28 

Вградените мотори треба да бидат сместени во зат-

ворен дел од чамецот, одвоен од просторот за сместу-

вање на лица и да се монтирани на начин кој овозмо-

жува да се смали ризикот од пожар или од негово ши-

рење, да се смали опасноста од отровни гасови, штетно 

влијание од топлина, бучава или вибрации во просто-

рот наменет за лица. 

Деловите на моторот и помошните уреди кои под-

лежат на зачестени прегледи односно сервисирање тре-

ба да бидат лесно пристапни. 

Материјалот за изолација во моторот трба да биде 

незапаллив. 

Исполнувањето на техничките правила од овој член 

е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO 

15584 - бензин и МКС EN ISO 16147 - дизел. 
 

Член 29 

Секој мотор треба да биде јасно означен со следни-

те податоци: 

- име или назив на производителот; 

- тип на моторот, серија ако постои; 

- единствен идентификациски број на моторот и 

- ознака CE, ако се работи за вонбродски мотор. 

Секој мотор треба да има упатство за користење на 

македонски и англиски јазик. 
 

Член 30 

Просторот каде што е сместен моторот треба да има 

можност за проветрување. 

Отворите за вентилација во машинскиот простор, 

треба да се соодветно поставени и заштитени од про-

дор на вода. 

Ако моторот е заштитен со капаци или сопствено 

куќиште, изложените подвижни или жешки делови кои 

би повредиле некого, треба да се заштитени. 
 

Член 31 

Чамците со надворешни мотори треба да имаат 

уред за спречување на ставање на моторот во брзина. 

Исполнувањето на техничките правила од став 1 на 

овој член е пропишано во македонскиот стандард 

МКС EN ISO 11547. 

Овие правила не се применуваат кога: 

- моторот произведува статичка сила помала од 500 

њутни (N) или  

- моторот има придушен граничен уред за ограничува-

ње на силата на 500 њутни при неговото стартување. 

 

Член 32 

Моторот на чамец на млазен погон, треба да биде 

проектиран така што при паѓање на управувачот во во-

да моторот да престане да работи, или моторот да биде 

опремен со уред за смалување на брзината и поната-

мошно навалување на чамецот. 

Исполнувањето на техничките правила од став 1 на 

овој член е пропишано во македонскиот стандард 

МКС EN ISO 13590. 

 

2.10. Резервоари за гориво 

Член 33 

Резервоарите за гориво, водовите и цревата за до-

вод и одвод на горивото треба да бидат обезбедени и 

заштитени од било каков извор на топлина. Материја-
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лот од кој се направени и начинот на нивната изработ-

ка треба да е според нивниот капацитет и видот на го-

ривото.  

Просторот во кој се сместени резервоарите за гори-

во треба да се проветрува (вентилира). 

Течното гориво со точка на палење под 55 степени 

целзиусови треба да се чува во резервоари кои не се 

дел од трупот на чамецот и се:  

- изолирани од просторот каде е сместен моторот и 

од секаков извор на палење и  

- одвоени од просторот наменет за сместување на 

лица. 

Течното гориво со точка на палење еднаква или над 

55 степени целзиусови треба да се чува во резервоари 

кој се составен дел на трупот на чамецот. 

Исполнувањето на техничките правила од овој член 

е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO 

10088, МКС EN ISO 7840, МКС EN ISO 8469 и МКС 

EN ISO 14895. 

Стандардите од став 4 на овој член не се однесуваат 

на преносливите резервоари. 
 

2.11. Електрична опрема 

Член 34 

Електричната опрема треба да е така проектирана и 

инсталирана за да обезбеди безбедно користење на ча-

мецот при нормални услови на употреба и да обезбеди 

минимален ризик од настанување на пожар или елек-

тричен удар. 

Посебно внимание треба да се обрне на заштитата 

од преоптовареност и заштита од краток спој на струј-

ното коло за стартување на моторот напојуван од аку-

мулатор. 

Акумулаторите трба да бидат правилно прицврсте-

ни и заштитени од продор на вода. 

Заради спречување собирање на гасови што може да 

ги испуштаат акумулаторите, просторот во кој се сместе-

ни акумулаторите, треба да се проветрува (вентилира). 

Исполнувањето на техничките правила од овој член 

е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO 

10133, МКС EN ISO 13297, МКС EN ISO 60092 - 507, 

МКС EN ISO 28846, МКС EN ISO 9097, МКС EN ISO 

15584 и МКС EN ISO 16147. 
 

2.12. Инсталација за гас 

Член 35 

Инсталацијата за гас треба да биде така проектира-

на и инсталирана за да овозможи испуштање на гориво 

во гасовита состојба, како и да оневозможи истекување 

на гас и опасност од експлозија. Просторот во кој е 

сместена инсталацијата за гас треба да има можност да 

се проветрува (вентилира). 

Инсталацијата за гас, во зависност од видот на га-

сот и неговото влијание врз животната средина, треба 

да биде изработена од соодветен материјал. 

Секој уред треба да е опремен со уред за прекин на 

пламенот на сите горилници. Секој уред на гас треба да 

се снабдува од посебен одвод на дистрибутивната мре-

жа и да биде управуван со посебен уред за затворање. 

Уредите за гас треба да бидат сместени во посебна 

просторија, одвоена од просториите за лица. Вентила-

цијата треба да биде изведена за да овозможи испуште-

ниот гас да излезе надвор. 

Инсталацијата за гас по вградувањето треба да биде 

испитана. 

Исполнувањето на техничките правила од овој член 

е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO 

10239. 
 

2.13. Противпожарна заштита 

Член 36 

При проектирање на противпожарната опрема тре-

ба да се внимава на спречувањето и ширењето на по-

жар на чамецот. Посебно внимание треба да се обрне 

на уредите кои произведуваат пламен, врелите делови 

на главните и помошни мотори, претекувањето на мас-

ло и гориво, непокриените (неизолираните) цевки за 

масло и гориво и на избегнувањето поставување елек-

трични кабли над врелите делови на машините. 
 

Член 37 

Видот, сместувањето и потребната противпожарна 

опрема на чамецот, треба да бидат соодветни на ризи-

кот од појава и ширење на пожар. Чамец не треба да за-

почне со пловење ако противпожарната опрема не е 

потполна и исправна. 

Преносните уреди за гасње пожар треба да се сместе-

ни на лесно достапни места. Еден уред треба да биде лес-

но достапен од главното место на управување со чамецот. 

Исполнувањето на техничките правила од овој член 

е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO 

9094 – 1 и МКС EN ISO 9094 - 2. 
 
2.14. Спречување од загадување на животната  

средина 

Член 38 

Чамецот треба да биде граден и опремен на начин 

кој ќе оневозможи ненамерно испуштање на штетни 

материи - загадувачи на животната средина. 
 

Член 39 

Кога во чамецот се вградени тоалети, трба да се 

предвидат резервоари за задржување на отпадот или да 

се остави можност за нивно дополнително вградување. 

Чамец со вградени резревоари за задржување на фе-

калии, треба да биде опремен со стандардни уреди за 

истовар на копно. 

На цевките за фекалии кои завршуваат на чамецот 

треба да бидат вградени вентили кои хрметички се зат-

вораат. 

Исполнувањето на техничките правила од овој член 

е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO 

8099. 
 

Член 40 

Чамците на надувување опремени со мотор со ма-

кимална јачина до 4,5 kW или помалку, ќе се смета де-

ка ги исполнува техничките правила доколку истите се 

во согласност со македонскиот стандард МКС EN 

ISO 6185 - 1. 
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Чамците на надувување опремени со мотор со јачи-

на поголема до 4,5 kW, но помала од 15 kW, ќе се сме-

та дека ги исполнува техничките правила доколку ис-

тите се во согласност со македонскиот стандард МКС 

EN ISO 6185 - 2. 

Чамците на надувување опремени со мотор со јачи-

на поголема до 15 kW ќе се смета дека ги исполнува 

техничките правила доколку истите се во согласност со 

македонскиот стандард МКС EN ISO 6185 - 3. 

 

Член 41 

Секој чамец на трупот треба да има истакнато озна-

ка која содржи податоци за:  

- производителот; 

- државата во која чамецот е произведен; 

- единствен сериски број; 

- година на производството и 

- година на моделот. 

Ознаката што треба да ја има секој чамец утврдена 

е со македонскиот стандард МКС EN ISO 8666 “Мали 

пловни објекти - основни податоци”. 

 

Член 42 

Секој чамец на трупот треба да има прикачена 

плочка на градителот која содржи податоци за:  

- назив на градителот; 

- ЦЕ ознака и ознака на овластеното тело каде бара-

њето е поднесено;  

- категорија на чамецот согласно со проектната до-

кументација;  

- препорака на градителот за најголемо дозволено 

оптоварување на чамецот и  

- препорака на градителот за најголемиот дозволен 

број на лица на чамецот. 

Означувањето треба да биде во согласност со маке-

донскиот стандард МКС EN ISO 10087. 

 

3. Опрема на чамецот 

 

3.1.Чамец наменет за лични потреби 

Член 43 

Чамец наменет за лични потреби треба да биде оп-

ремен со: 

а) Опрема на трупот која се состои од: 

- котва со соодветна пропишана тежина и котвен 

ланец-јаже во зависност од должината на трупот на ча-

мецот прикажани во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник.  

- битва или некои други уреди за приврзување; 

- 2 весла со соодветна должина или резервен мотор; 

- чакља и 

- резервно рачно рудо. 

Тежината на котвата наведена во Прилог 1 на овој 

правилник се однесува на котва со зголемена јачина на 

држење. Доколку се користи традиционална котва 

(котва со пречка или сл.) тежината на котвата треба да 

биде зголемена за 25 %. 

Должината на котвениот ланец треба да одговара на 

подрачјето на пловидба. По правило должината на кот-

вениот ланец не треба да биде помала од три должини 

од трупот на чамецот или 30 метри. 

Котвениот ланец може да биде заменет со пластич-

но или челично јаже. Во овој случај помеѓу котвата и 

јажето треба да биде вграден ланец со должина на по-

мала од 20% од вкупната должина на чамецот. 

Треба да се предвидат најмалку четири јажиња за 

врзување со должина која одговара на должината на 

чамецот, но не пократки од 5,00 метри и едно јаже за 

влечење, со должина од четири должини на чамецот 

кое може да се користи како јаже за приврзување. 

Дебелината на јажето е според димензиите наведе-

ни во колона четири од Прилог 1. 

б) Машински уред кој се состои од:  

- комплет алат за одржување на моторот; 

- резервни делови за безбедна работа на моторот; 

- извор на електрична енергија за случај на нужда 

(за чамци со вграден мотор во подпалуба);  

- aларм за високо ниво на вода во подпалубниот 

простор за чамци со вграден мотор;  

- електрична пумпа за празнење на вода од мини-

мум 50 литри во минута за чамци со должина до 6,00 

метри, односно од минимум 100 литри во минута за ча-

мци со должина над 6,00 метри и/или механичка пумпа 

со погон од мотор и капацитет од минимум шест чет-

вртини coll за чамец со надградба и должина над 6,00 

метри, за чамци со вграден мотор и со извор на елек-

трична енергија со напон од 12/24 V; 

- рачна пумпа за празнење на вода со капацитет од 

минимум 30 литри во минута за чамец со должина до 

6,00 метри, и пумпа со капацитет од минимум 60 литри 

во минута за чамец со должина над 6,00 метри и 

- сад за празнење на вода со волумен не помал од 

пет литри за сите видови на чамец. 

в) Средства за сигнализација и помагала за навига-

ција кои се состојат од:  

- светла согласно Правилникот за правилата, сигна-

лите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на 

пловните патишта на внатрешните води; 

- ознаки за обележување дење согласно Правилни-

кот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и 

уредна пловидба на пловните патишта на внатрешните 

води. Ознаки за обележување дење не се потребни за 

чамци со должина до 10 метри;  

- водоотпорна батериска лампа и 

- VHF- радио станица за чамци со јачина на мотор 

над 20 kW и подрачје на пловидба над 1 Nm од брег. 

г) Противпожарна опрема која се состои од: 

- апарат за гаснење пожар од минимум од 2,5 литри 

(освен за чамец со метална конструкција, без надградба 

и со вонбродски мотор со јачина помала од 15 кW). 

д) Опрема за спречување од загадување која се сос-

тои од: 

- сад/вреќичка за собирање отпад; 

- сад за собирање отпадно масло за чамец со вгра-

ден мотор и 
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- средство за впивање и издвојување на замастени 

остатоци за чамец со вграден мотор. 

ѓ) Опрема за спасување која се состои од појаси за 

спасување за секое лице качено на чамецот во пловид-

ба и 

е) Кутија за прва медицинска помош. 

 

3.2. Чамец наменет за вршење стопанска дејност 

и чамец за јавна намена 

Член 44 

Чамец наменет за вршење стопанска дејност и ча-

мец за јавна намена треба да биде опремен со:  

а) Опрема на трупот која се состои од:  

- котва со соодветна пропишана тежина и котвен 

ланец во зависност од должината на трупот на чамецот 

пропишан во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-

вилник  

- битва или некои други уреди за приврзување; 

- 2 весла со соодветна должина (веслата можат да 

се заменат со резервен мотор);  

- чамец кој заради своите димензии не може да се 

придвижува со веслање, треба да има резервен мотор; 

- чамец опремен со два главни мотори со иста ја-

чина, не треба да биде опремен со опремата пропишана 

во точка а) алинеја 3 и 4 од овој член; 

- чакља и 

- резервно рачно рудо. 

б) Машински уред кој се состои од: 

- комплет алат за одржување на моторот; 

- резервни делови за безбедна работа на моторот; 

- извор на електрична енергија за случај на нужда 

(за чамци со вграден мотор во подпалуба);  

- aларм за високо ниво на вода во подпалубниот 

простор за чамци со вграден мотор;  

- електрична пумпа за празнење на вода од мини-

мум 50 литри во минута за чамци со должина до 6,00 

метри, односно од минимум 100 литри во минута за ча-

мци со должина над 6,00 метри и/или механичка пумпа 

со погон од мотор и капацитет од минимум шест чет-

вртини coll за чамец со надградба и должина над 6,00 

метри, за чамци со вграден мотор и со извор на елек-

трична енергија со напон од 12/24 V;  

- рачна пумпа за празнење на вода со капацитет од 

минимум 30 литри во минута за чамец со должина до 

6,00 метри, и пумпа со капацитет од минимум 60 литри 

во минута за чамец со должина над 6,00 метри и 

- сад за празнење на вода со волумен не помал од 

пет литри за сите видови на чамец. 

в) Средства за спасување кои се состојат од:  

- појаси за спасување за сите лица качени на чаме-

цот во пловидба;  

- венец за спасување за чамец наменет за вршење 

стопанска дејност;  

- сигурносно јаже за чамец на едра и 

- кутија за прва помош. 

г) Средства за сигнализација и помагала за навига-

ција кои се состојат од:  

- светла согласно Правилникот за правилата, сигна-

лите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на 

пловните патишта на внатрешните води; 

- ознаки за обележување дење, согласно Правилни-

кот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и 

уредна пловидба на пловните патишта на внатрешните 

води; 

- водоотпорна батериска лампа; 

- средство за давање звучни сигнали; 

- рачна VHF радиостаница за чамци без извор на 

електрична енергија 12/24V и  

- вградена радиостаница за чамци со извор на елек-

трична енергија од 12/24V. 

д) Противпожарна опрема која се состои од: 

- апарат за гаснење пожар од минимум од 2,5 литри 

(освен за чамец со метална конструкција, без надградба 

и со вонбродски мотор со јачина помала од 15 кW) и  

- автоматски систем за гасење пожар за чамци со 

вграден мотор на бензин. 

ѓ) Опрема за спречување од загадување која се сос-

тои од: 

- сад/вреќичка за собирање отпад; 

- сад за собирање отпадно масло за чамец со вгра-

ден мотор и 

- средство за впивање и издвојување на замастени 

остатоци за чамец со вграден мотор. 

 

3.3. Дополнителни барања за одделни видови чамци 

Член 45 

Чамец наменет за превоз на патници на релации по-

долги од 500 метри треба да е опремен со механички 

двигател. 

Чамец наменет за превоз на патници за патување 

кое трае непрекинато повеќе од 2 часа, треба да е опре-

мен со тоалет и со доволна количина вода за пиење во 

количина сразмерна на бројот на патниците кои во мо-

ментот се превезуваат. 

Чамец без палуба, наменет за превоз на патници 

треба да е со висина на страна (бок) мерена од подот до 

горниот раб на цврстата страна на палубата (разма) и 

тоа: 

- до 6,00 метри должина - 70 cm; 

- до 10 метри должина - 80 cm и 

- над 10 метри должина - 90 cm. 

Чамец наменет за превоз на патници со делумна 

или целосна палуба, на палубата треба да има ограда 

висока 80 cm, a растојанието меѓу хоризонталните 

пречки да не надминува 20 cm, освен ако има соодвет-

но јака мрежа. 

На чамец наменет за превоз на патници со вграден 

механички двигател, просторот за моторот треба да би-

де одвоен од просторот за патници и заштитен со прег-

рада или сандак. 

Доколку преградата или сандакот се дрвени, истите 

од страната на моторот треба да бидат обложени со 

лим, а цевката за издувни гасови да е обложена со изо-

лационен огноотпорен материјал. 
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Подниците во делот каде е сместен вградениот мо-

тор треба да се од ребрест лим или дрвени подници об-

ложени со ребрест лим. 

 

Член 46 

Чамец со вграден мотор на бензин сместен во зат-

ворен простор или под палубата, треба да има можност 

за вклучување на вентилација во моторниот оддел во 

моментот на самото стартување на моторот. 

 

Член 47 

Садовите под притисок вградени на чамецот, треба 

да имаат потврда за извршен надзор и испитување из-

дадена од овластено тело, а доколку садовите под при-

тисок се изработени во странска држава треба да имаат 

потврда издадена од овластена организација на таа 

држава. 
 

Член 48 

Скутерот треба да биде опремен со сигурносна на-

раквица. Скутер наменет за вршење стопанска дејност 

треба да има можност за далечинско запирање од брег. 

На скутерот треба да има појаси за спасување и без-

бедносни кациги за лицата кои се превезуваат. 

 

Член 49 

Глисерите покрај опремата пропишана во член 36 и 

37 од овој правилник, треба да се опремени со сигур-

носна нараквица, а доколку влече скијач или падобран 

и конвексен ретровизор. 

 

4. Техничка документација за градба на чамец 

Член 50 

Техничката документација за градба на чамец треба 

да ги содржи сите потребни информации врз основа на 

кои ќе може да се потврди дека чамецот или составни-

те делови на чамецот ги задоволуваат пропишаните 

технички правила. Техничката документација треба да 

овозможи увид во сите детали потребни за разбирање 

на проектот, производството и употребата на произво-

дот (чамец). 

 

Член 51 

Во однос на содржината на техничката документа-

ција за градба на чамец и на постапките за оценка на 

сообразност на проектот и градбата на чамецот се при-

менуваат одредбите од Правилникот за суштествените 

барања за производство, пласирањето на пазар и става-

ње во употреба на пловни објекти за рекреација. 

 

Член 52 

Чамец изграден за лични потреби треба да има 

втиснато ознака за идентификација. 

Ознаката за идентификација е во вид на плочка во 

правоаголна форма со димензии 2х30х80 мм и содржи: 

стилизиран облик на сидро, број кој ја означува годи-

ната на градба на чамецот, латинична буква која го оз-

начува типот на чамецот (А-метален чамец без над-

градба, В-метален чамец со надградба, С-дрвен чамец 

без надградба, D-дрвен чамец со надградба, Е-полиес-

тер чамец без надградба, F-полиестер чамец со над-

градба и G-едрилица со механички двигател), броеви 

кои го означуваат регистарскиот број на чамецот, мак-

симално дозволен товар, односно максимално дозволен 

број на патници кои може да се превезуваат со чамецот 

и максимална јачина механички двигател. 

Ознаката за идентификација од став 2 на овој член 

се втиснува на видливо место на внатрешната страна 

од крмениот дел на чамецот. 

 

Член 53 

Проверката на конструкцијата трупот и квалитетот 

на изработката на трупот на чамецот се утврдува со 

проверка на:  

- техничката документација врз основа на која ча-

мецот е граден; 

- квалитетот на материјалот вграден во чамецот;  

- распоредот и димензиите на елементите на кон-

струкцијата на трупот чамецот;  

- начинот на спојување на елементите на конструк-

тивните елементи на трупот на чамецот и  

- квалитетот на изработката. 

 

Член 54 

Проверката на конструкцијата и квалитетот на изра-

ботката на трупот на чамец изработен од стаклопластика 

се врши со оптеретување на чамецот на суво, така што 

чамецот се потпира на прамецот и на крмата под коби-

лицата и се оптеретува со двојно поголема тежина на ли-

ца и опрема од тежината што со чамецот може да се пре-

везува и се остава под тоа оптеретување пет минути, а 

по тоа се утврдува неговото деформирање (прегиб). 

Деформирањето се утврдува со мерење на свитку-

вањето на кобилицата на чамецот во средината меѓу 

точките на потпирање. Деформацијата на свиткување 

на кобилицата под оптеретување не смее да биде пого-

лемо од 1/400 дел од должината на чамецот и не смее 

да биде трајна. Мерењето се врши пред оптеретува-

њето, за време на траење на оптеретувањето и по от-

странување на оптеретувањето. 

Сите отвори на оплатата на чамецот мораат по сво-

јата цврстина и конструкција да обезбедуваат непото-

нување на чамецот во случај на негово оштетување. 

Конструкцијата и квалитетот на изработка на тру-

пот на чамец изработен од повеќе различни матери-

јали, се проверува со примена на еден или повеќе про-

пишани начини во зависност од материјалот од кој е 

изработен трупот на чамецот. 

 

Член 55 

Чамец на воден млазен погон (глисер, скутер), на-

менет за стопански цели, треба да има можност за да-

лечинско сопирање од брег. 

 

Член 56 

Чамец за превоз на товар треба да има настрешница 

или водоотпорно (непропустливо) платно. 
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5. Регистар на чамци, содржина на пловидбена  
дозвола и регистарска ознака 

Член 57 
Регистарот на чамци се состои од книга за чамци и 

од именик на сопствениците на чамци запишани во 
книгата за чамци. 

Регистарот за чамци се води во пишана форма, а 
може да се води и во електронска форма. 

 
Член 58 

Во книгата за чамци се запишува регистарската ознака 
и името на чамецот, тип, модел и материјал од кој е изгра-
ден, година на градба, димензии на чамецот (должина, ши-
рина и висина) изразени во метри, регистарска тонажа 
(бруто/нето регистарски тони), истиснина, вид, број и јачи-
на на механички двигател изразени во kW, носивост на ча-
мецот, намена на чамецот, најмал број на членови на еки-
паж, број на барањето за упис, број на решението за упис и 
дата на уписот, податоци за сопственикот на чамецот (име 
и презиме односно назив, седиште, адреса, ЕМБГ, правен 
основ за стекнување сопственост), податоци за извршениот 
преглед (свидетелство за градба, записник за извршен прег-
лед, записник за баждарење), податоци за извршена проме-
на на сопственоста на чамецот или на механичкиот двига-
тел, решение за вршење дејност, податоци од централниот 
регистар за вршење дејност превоз во внатрешната пловид-
ба и од одобрението за вршење јавен превоз на патници и 
стока, полиса за осигурување и забелешка. 

Образецот на книгата за чамци од став 1 на овој 
член е даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 59 

Именикот на сопственици на чамци се води по аз-
бучен ред во кој се внесуваат следните податоци: назив 
и седиште, односно име и презиме и живеалиште на 
сопственикот и регистарска ознака на чамецот. 

 
Член 60 

Пловидбената дозвола на чамец впишан во региста-
рот на чамци е со правоаголна форма, триделна со ди-
мензии 220 х 115 мм, печатена на полутврда хартија со 
светло сива боја вметната во пластична фолија. 

Насловната страна на пловидбената дозвола содржи:  
- Прв дел: Република Северна Македонија, Минис-

терство за транспорт и врски, Капетанија на приста-
ништата - Охрид, пловидбена дозвола, регистарската 
ознака, национална ознака “МК”, во продолжение ре-
ден број на образецот на пловидбената дозвола 00000, 
место за запишување на регистарската ознака и името 
на чамецот; 

- Втор дел: напомена и 
- Трет дел: важност на пловидбената дозвола, место 

за печат и потпис на овластено лице. 
Внатрешната страна на пловидбената дозвола содржи:   
- Прв дел во кој се наведени податоци за сопствени-

кот: бројот на пловидбената дозвола, датата на првата 
регистрација, место за печат и потпис на овластено лице, 
име и презиме, односно назив на сопственикот, адреса-
седиште, носител на правото на користење, вид на плов-
ниот објект, корисна носивост (t)/лица на чамецот;  

- Втор дел во кој се наведени податоци за чамецот: 
димензии (должина, ширина и висина), истиснина (га-
зење) и носивост, број на шасија, податоци за механич-
киот двигател (тип, марка, јачина и сериски број), број 
на членови на екипаж и 

- Трет дел во кој се наведени опремата на чамецот и 

подрачјето на пловидба. 

Податоците во образецот на пловидбената дозвола 

се запишуваат на македонски јазик и на неговото ки-

рилско писмо и на француски јазик. 

Образецот на пловидбената дозвола од став 1 на 

овој член е даден во Прилог 3, кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 61 

Регистарската ознака на чамецот за вршење стопан-

ски цели и на чамецот за јавни потреби се состои од 

редниот број под кој чамецот е запишан во регистарот 

на чамци, а потоа ознаката од почетните две букви зе-

мени од името на седиштето на Капетанијата на прис-

таништата - Охрид (ОН). 

Регистарската ознака на чамецот за нестопански це-

ли се состои од почетните две букви земени од името 

на седиштето на Капетанијата на пристаништата - 

Охрид (ОН) и бројот што го означува редниот број под 

кој чамецот е запишан во регистарот на чамци. 

 

Член 62 

Регистарската ознака на чамецот треба да биде испи-

шана на двете слободни страни на прамецот на чамецот. 

Ако чамецот има име, тоа се пишува на двете сло-

бодни страни на крмата на чамецот, Регистарската оз-

нака на едрилица се впишува на највидливата внатреш-

на страна на трупот на едрилицата. 

 

Член 63 

Регистарската ознака и името на чамецот треба да 

бидат уредно испишани, со боја видно различна од бо-

јата на чамецот. 

Големината на буквите и броевите од ознаката на 

чамецот се во размер со големината на чамецот, испи-

шани така што трба да се видливи од поголема оддале-

ченост. Големината на буквите и броевите треба да из-

несува најмалку 10 см висина и 5 см ширина, односно 

20 см висина и 10 см ширина за глисер и чамец на во-

ден млазен погон. 

Буквите и броевите помеѓу себе треба да бидат од-

воени со тире. 

 

Преодни и завршни одредби 

Член 64 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за техничките прави-

ла за утврдување способност за пловидба на чамец и 

баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, 

образецот и содржината на пловидбената дозвола и ре-

гистарската ознака (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 177/13). 
 

Член 65 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 01-3719/1 Министер 

17 април 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1139. 

Врз основа на член 21 став 1 алинеи 2, 16 и 20, член 

129 и член 131 од Законот за инвестициски фондови 

(„Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 

24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на ден 16.4.2019 година го доне-

се следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 

Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје поради неприд-

ржување кон член 21 став 1 алинеи 2, 16 и 20 од Зако-

нот за инвестициски фондови, односно поради постое-

ње на ризик од неможност навремено да ги исполнува 

достасаните обврски и поради неможност да ги води 

уредно и прецизно деловните книги и другата докумен-

тација и да воспостави и води евиденција за своето ра-

ботење. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со 

инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 

Скопје во рок од 10 дена да ја отстрани утврдената 

неправилност од точка 1 на ова Решение, односно да 

донесе одлука за наградување на соработниците кои во 

име на друштвото нудат продажба на удели на клиенти 

во која јасно и прецизно ќе бидат утврдени критериу-

мите и процентот за наградување. 

3. За постапувањето по точка 2 од ова Решение пот-

ребно е Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје до Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Северна 

Македонија во рок од 5 дена по постапувањето да дос-

тави соодветен доказ, дека неправилностите се отстра-

нети односно дека е постапено по решението на Коми-

сијата.   

4. Жалбата не го одлага извршувањето на ова реше-

ние. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Број УП1 08-17 Комисија за хартии од вредност 

16 април 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

1140. 

Врз основа на член 152-а став 2 точка 4 и 152-в став 

2 точка 3 и 4 од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на Р. Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 

15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), а по-

стапувајќи по Барање бр. УП1 08-71 за добивање на 

претходна согласност за стекнување на квалификувано 

учество во брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје, 

на ден 21.11.2018 година, 14.12.2018 година и 10.1.2019 

година, доставено  од страна на Друштвото ISEC 

Holding LTD од Никозија, Кипар, Комисијата за хартии 

од вредност на Република Северна Македонија на сед-

ницата одржана на ден 19.4.2019 година го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Барањето бр. УП 08-71 од 21.11.2018 година, а 

дополнето на 14.12.2018 година и 10.1.2019 година, за 

добивање на претходна согласност за стекнување на 

квалификувано учество во брокерската куќа Иново 

Брокер АД Скопје, поднесено од страна на Друштвото 

ISEC Holding LTD од Никозија, Кипар, СЕ ОДБИВА. 

2.  Барањето од став 1 на ова Решение се одбива врз 

основа на член 152-в став 2 точка 3 и точка 4 во делот 

на репутацијата, од Законот за хартии од вредност, по-

ради тоа што: 

- од расположливите податоци и информации за 

финансиската состојба, начинот на работа и природата 

на активностите на Друштвото ISEC Holding LTD од 

Никозија, Кипар, вклучувајќи ги и вистинските соп-

ственици на истото,  укажуваат дека подносителот ин-

дицира тенденција на висок ризик со што може да биде 

загрозена стабилноста, сигурноста и репутацијата на 

брокерската куќа и нејзиното работење во согласност 

со прописите. 

- вистинските сопственици кои се основачи на 

Друштвото ISEC Holding LTD од Никозија, Кипар, не 

го исполнуваат условот од член 152-а став 2 точка 4 од 

Законот за хартии од вредност, односно не поседуваат 

добра репутација со што може да биде загрозено сигур-

ното и стабилното работење на брокерската куќа. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на решени-

ето.  

 

Број УП1 08-71 Комисија за хартии од вредност 

19 април 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1141. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 16 од Пра-

вилникот за лиценци („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи 

по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа, 

УП1 бр.12-03/19 од 17 април 2019 година на Друштво-

то за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ 

ДОО Скопјe, Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија на 

седницата одржана на 25 април 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје му се издава лиценца за 
пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ 
“ТОПОЛКА” со реф. бр 317, преку која треба да ја 

врши енергетската дејност производство на електрична 
енергија.  

2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во При-
лог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија согласно 
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за 

издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија, откако инвести-
торот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна до-
кументација со која овој енергетски објект ќе биде ста-
вен во употреба.  

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-03/19  

25 април 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПРОБНА РАБОТА 
 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за 

пробна работа 

Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ 
ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на булевар Свети 
Климент Охридски, бр. 30, Скопје, Република Северна 
Македонија 

 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та за пробна работа  

Производство на електрична енергија  
 

3. Датум на издавање на лиценцата за пробна ра-
бота: 25 април 2019 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата за пробна ра-
бота: 25 ноември 2019 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-
ПРОИЗ–350-2019 

 
6. Единствен матичен број: 6974783 
 
7. Единствен даночен број: 4080014546101 
 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од малата 
хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТОПОЛКА” со реф. бр 
317. 

9. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата за пробна работа ја врши 
енергетската дејност производство на електрична енерги-
ја од малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТОПОЛКА” 
со реф. бр 317, со технички карактеристики наведени во 
Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца. 

 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квали-

тетно производство и испорака на електрична енергија до 
точката на прием во електродистрибутивниот систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации до Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-
лика Северна Македонија согласно Правилникот за на-
чинот и постапката за следење на функционирањето на 
пазарите на енергија, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енер-
гија, како и согласно правилниците и другите прописи 
кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македо-
нија врз основа на Законот за енергетика, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 

11. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- води одвоено сметководство за секоја поединечна 

енергетска дејност што ја врши или други дејности кои 
ги извршува, 

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во 
согласност со прописите и правилата за финансиско 
известување и ревизија. 

 

12. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
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година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

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

сува на соодветната година, 

6) 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. 

 

13. Обврска за доставување на други извештаи, 

податоци и информации во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија да доставува известувања за сите 

околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 
 
14. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-

ва писмен извештај за движењето на сите параметри 

кои што го определуваат квалитетот на произведената 

електрична енергија во определен временски период. 

 

15. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија.  

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин 

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и непосреден увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија во вршењето на  дејноста за која е издаде-

на лиценцата, увид во целокупната документација на 

носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-

рии, како и на средствата и опремата потребни за 

вршење на дејноста, во согласност со Законот за енер-

гетика и Правилникот за лиценци. 
 
18. Менување, продолжување, пренесување, сус-

пендирање, одземање и престанување на лиценцата 

Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, сус-

пендирањето, одземањето и престанувањето на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци. 

 

19. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2  

 

Податоци за мала хидроелектроцентрала 

 

1. Име на мала хидроелектроцентрала: МХЕЦ “ТО-

ПОЛКА” со реф. бр. 317”;  

2. Општи податоци: 

- година на почеток на градба: 2018 година, 

- година на завршеток на градба: 2019 година, 

- година на почеток на работа: 2019 година. 

3. Податоци за турбина: 

- Тип: вертикална Пелтон, 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 2115 kW, 

- Номинален проток: 2,3 m³/s, 

- Нето пад: 80,79m, 

- Број на вртежи: 300 RPM; 

4. Податоци за генератор: 

- Тип и производител: Синхрон со вертикално вра-

тило, Марели Мотори, Италија; 

- Номинални податоци: 

- Привидна моќност: 2350 kVA, 

- Активна моќнoст: 1997,5 kW, 

- Фреквенција: 50Hz, 

- Номинален напон: 10/1 kV, 

- Број на вртежи: 300 RPM, 

- Номинален фактор на моќност: 0,85; 
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5. Податоци за трансформатор: 
- Тип и производител: Елтас, Турција, 
- Номинални податоци: 
- Привидна моќнoст: 2400 kVA, 
- Номинален напон: 10,5(21)/1 kV/kV. 

__________ 
1142. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 
и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 14 од Пра-
вилникот за лиценци („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Бара-
њето за издавање на привремена лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енер-
гија, УП1 бр. 12-19/19 од 27 март 2019 година на 
Друштвото за земјоделство, производство, трговија и 
услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија на седницата одржана на 25 април 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОД-

СТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за земјоделство, производство, тр-

говија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип му се изда-
ва привремена лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ „АГРОФИЛА СОЛАР”.  

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е утврде-
на во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.  

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија согласно 
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за 
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија, откако инвести-
торот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна до-
кументација со која овој енергетски објект ќе биде ста-
вен во употреба.  

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-19/19  

25 април 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за земјоделство, производство, трговија и 

услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. 
Индустриска зона Македонка бр. 21, Штип, Република 
Северна Македонија 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-359-2019 
 
4. Единствен матичен број:  6275346 
 
5. Единствен даночен број:  4029007500281 
 
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши во фотонапонска електроцентрала 

ФЕЦ „АГРОФИЛА СОЛАР” со технички карактерис-

тики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на 

оваа привремена лиценца. 

  

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АГРО-

ФИЛА СОЛАР” со локација на објекти на ул. Индус-

триска зона Македонка бр. 21, Штип, КП бр. 209/13, 

КО Штип 1, општина Штип. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција на 

електрична енергија заради исполнување на условите за 

издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност 

производство на електрична енергија во согласност со За-

конот за енергетика и во согласност со Мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 

енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 

електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот 

на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и дру-

ги податоци потребни за следење на функционирањето 

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 

лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија.  
 

Прилог 2 

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

„АГРОФИЛА СОЛАР”;  

2. Планирана моќност на фотонапонска електроцен-

трала: 30,36 kW; 

3. Општи податоци: 

- година на почеток на градба: 2019 година, 

- година на завршеток на градба: 2019 година, 

- година на почеток на работа: 2019 година, 

- проценет животен век: 35 години; 
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4. Податоци за опрема: 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

тонапонски панели: JAP72S03-330/SC; 
- број на фотонапонски панели: 92; 
- номинални податоци на фотонапонски панел:  
- моќнoст: 330 W, 
- напон: 37,78 V, 
- струја: 8,74 A; 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: Kostal Pico 15; 
-   број на инвертори: 2; 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1450 

kWh/m2; 
6. Очекувано производство на електрична енергија: 

44 MWh. 
__________ 

1143. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18) и член 13 од Правилникот 
за лиценци („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Бара-
њето за издавање на лиценца за вршење на енергетска 
дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.12-
27/19 од 15 април 2019 година на Друштвото за тргови-
ја со електрична енергија ВАТТ АНД ВОЛТ ДООЕЛ 
Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на ден 25 април 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија 

ВАТT АНД ВОЛТ ДООЕЛ Скопје му се издава ли-
ценца за вршење на енергетска дејност трговија со 
електрична енергија.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-
вија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, 
којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-27/19  

25 април 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

  
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија ВАТТ 

АНД ВОЛТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Даме 
Груев“ бр. 8 Скопје, Република Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  

Трговија со електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата: 25 април 

2019 година 

 

4. Период на важење на лиценцата: 10 години 

 

5. Датум на важење на лиценцата: 25 април 2029 

година 

 

6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ТРГ-360-2019 

 

7. Единствен матичен број: 7318510 

 

8. Единствен даночен број: 4080018577559 

 

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја во Република Северна Македонија и во странство, 

заради продажба на електрична енергија на други тр-

говци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

систем, операторот на електродистрибутивниот сис-

тем, потрошувачи на електрична енергија што ги ис-

полнуваат условите за самостојно учество на пазар на 

електрична енергија, како и продажба во странство. 

 

10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на договори за купопродажба на електрична енер-

гија, договори за прекугранични трансакции и други 

договори во согласност со Законот за енергетика и про-

писите и правилата донесени врз основа на овој закон. 

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на тери-

торијата на Република Северна Македонија и во стран-

ство. 

 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно договорите за купопро-

дажба на електрична енергија; 

- во случаите кога врши прекугранични трансакции 

на електрична енергија, закупи доволен прекуграничен 

електропреносен и/или електродистрибутивен капаци-

тет за електричната енергија за која се обврзал да ја ис-

порача на своите потрошувачи, во согласност со Зако-

нот за енергетика, Правилата за пазар на електрична 

енергија и Правилата за доделување на прекугранични 

преносни капацитети; 

- им фактурира на своите потрошувачи за испорача-

ната електричната енергија по договорената цена, врз 

основа на мерењата за потрошената електрична енерги-
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ја извршени од операторот на соодветниот систем, при 

што во фактурата за потрошувачите директно приклу-

чени на електропреносниот систем го вклучува и надо-

местокот на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија произведена од повластени производители 

кои користат повластена тарифа. Ако носителот на ли-

ценцата има склучено договор со операторот на елек-

тродистрибутивниот систем во фактурата за испорача-

ната електрична енергија го вклучува и надоместокот 

за користење на електродистрибутивниот систем; 

- обезбеди доверливост на податоците и количини-

те на испорачаната електрична енергија до потрошува-

чите; 

- им ги достави на операторот на електропреносни-

от систем и операторот на пазарот на електрична енер-

гија, информациите за количините на електрична енер-

гија и соодветните временски распореди од сите дого-

вори за купoпродажба на електрична енергија, како и 

од договорите за прекугранични трансакции преку 

електропреносната мрежа во согласност со Правилата 

за пазар на електрична енергија и Правилата за доделу-

вање на прекугранични преносни капацитети; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

рање, Правилата за доделување на прекуграничните 

преносни капацитети, како и согласно правилниците и 

другите прописи кои ги донесува или одобрува Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија врз основа на Законот за 

енергетика. 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

трговија со електрична енергија, заштита на конку-

ренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на жи-

вотната средина, животот и здравјето на луѓето и заш-

тита при работа. 

 

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен да: 

- води одвоено сметководство за секоја поединечна 

енергетска дејност што ја врши или други дејности кои 

ги извршува, 

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во 

согласност со прописите и правилата за финансиско 

известување и ревизија. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) набавка и продажба на електрична енергија,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на опремата за вршење на енергетска деј-

ност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

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

сува на соодветната година, 

5) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни 

органи, со приложени фотокопии на записниците, 

извештаите и решенијата од извршените надзори и 

контроли. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија да доставува известувања за сите 

околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и непосреден увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија во вршењето на  дејноста за која е издаде-

на лиценцата, увид во целокупната документација на 

носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-

рии, како и на средствата и опремата потребни за 

вршење на дејноста, во согласност со Законот за енер-

гетика и Правилникот за лиценци. 

 

17. Менување, продолжување, пренесување, сус-

пендирање, одземање и престанување на лиценцата 

Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, сус-

пендирањето, одземањето и престанувањето на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  
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