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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2136. 
Врз основа на член 42 став (3) 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, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 9 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  НА  СОГЛАСНОСТ  ЗА СПРОВЕДУ-

ВАЊЕ  ПОСТАПКА ЗА  ИЗБОР  НА ПРАВНО ЛИЦЕ  

КОЕ ВРШИ  ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА  

ЗА СОБИРАЊЕ  И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕ-

РАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА  

ОТПАД 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавното прет-

пријатие за управување и заштита на повеќенаменско-
то  подрачје „ЈАСЕН“- Скопје да спроведе постапка за 
избор  на правно лице кое врши дејност или поседува 
дозвола за собирање и/или транспортирање, прера-
ботка, рециклирање и уништување на отпад на движни 
ствари - опрема кои немаат вредност односно се дотра-
ени, неупотребливи и технолошки  застарени и не мо-

жат да се продадат или разменат како такви, согласно   

  Стр. 

2156. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Општина Ранковце........................ 13 

2157. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Општина Липково......................... 14 

2158. Решение за именување на почесен 

конзул на Република Северна Ма-

кедонија во Република Малта, со 

седиште во Корми.............................. 14 

2159. Решение за давање согласност на 

статутот на ЈУ Дом за доенчиња и 

мали деца-Битола............................... 15 

2160. Решение за давање согласност на 

статутот на ЈУ Центар за социјална 

работа Виница.................................... 15 

2161. Решение за давање согласност на 

статутот на ЈУ Центар за социјална 

работа Демир Хисар.......................... 15 

2162. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија.... 15 

2163. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност пре-

нос на електрична енергија............... 27 

2164. Договор за меѓуопштинска сора-

ботка.................................................... 55 

 Огласен дел....................................... 1-56 

 

 
 
 
 

Одлуката за расходување на депониран отпад, мате-

ријали и основни средства бр. 02-359/3 од 13.5.2019 го-

дина и бр. 02-448/3 од 5.7.2019 година, донесени од 

Управниот одбoр на Јавното претпријатие за управува-

ње и заштита на повеќенаменското  подрачје „ЈАСЕН“ 

– Скопје. 

 

Член  2 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3745/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2137. 

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

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

153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 9 ју-

ли 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

 

Член  1 

Да се изврши продажба на движни ствари- пат-

нички моторни возила, за старо  железо, сопстве-

ност на Република Северна Македонија, чиј корис-

ник е Јавното претпријатие за управување и зашти-

та на повеќенаменското  подрачје „ЈАСЕН“- Скопје 

и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член  2 

Продажбата на движни ствари од член 1, од оваа 

одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско 

јавно наддавање, преку електронскиот систем за јав-

но наддавање со кој управува и оперира Министер-

ството за финансии - Управа за имотно правни ра-

боти, со проценета  вредност од 10 денари  за 1 кг. 

без ДДВ согласно со  Процената од Бирото за судски 

вештачења број CВ/EЛ 5-65/19 од 19.4.2019 година  

и број CB V 65-2/19 од 28.6.2019  годин, која  прет-

ставува  почетна цена  за електронско јавно надда-

вање. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 

Член  3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3745/2 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2138. 

Врз основа на член 17 став (3) од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство  („Службен весник 

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

104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата одржана на 4 јули 2019 година, 

донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧ-

НУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО 

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА 

КАТНИ МОНТАЖНИ ГАРАЖИ ВО УНИВЕРЗИ-

ТЕТСКИОТ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР – КОМПЛЕКС  

КЛИНИКИ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за започнување на постапка за доделу-

вање на договор за  воспоставување на јавно приватно 

партнерство за изградба на катни монтажни гаражи во 

Универзитетски Клинички центар – Комплекс клиники 

„Мајка Тереза“ – Скопје („Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ број 97/2019), во член 3 во 

ставот 5 износот „11.730.000,00“ се заменува со изно-

сот „5.211.000,00“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 45-4428/1 Заменик на претседателот 

4 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2139. 

Врз основа на член 7 алинеја 11 од Законот за над-

ворешни работи (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 9 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА МАЛТА, СО СЕДИШТЕ ВО КОРМИ 

 

Член 1 

Република Северна Македонија отвора Почесен 

конзулат во Република Малта, со седиште во Корми. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-4542/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

             Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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2140. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република  Маке-

донија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 4 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  ПРОЕКТИ  ЗА  РАЗВОЈ  НА СЕЛАТА  ВО 

2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој селата за 2019 година со вку-

пен износ од 41.249.550,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, 

во раздел 191.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 23.149.550,00 денари, втор раз-

дел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 18.100.000,00 денари, наведени во 

Листата на проекти за развој на селата за финансирање во 2019 година, која е дадена во Прилог и е составен 

дел на оваа одлука. 

 

Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната 

самоуправа, потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Северна Македонија. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

  

Бр. 45-4851/1                          Заменик на претседателот 

4 јули 2019 година                           на Владата на Република 

             Скопје                               Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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2141. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Северна Македонија и член 7 алинеја 6 

од Законот за надворешни работи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 

61/15 и 226/15) , Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата, одржана на 9 јули 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНО-

СИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

И РЕПУБЛИКА ЕРМЕНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука Република Северна Македонија вос-

поставува дипломатски односи со Република Ерменија 

на ниво на амбасадори.  

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти на Република Северна Македонија да ја спроведе 

оваа oдлука.  

                                                                               

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4881/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

             Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2142. 

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за конце-

сии и  јавно приватно партнерство („Службен весник 

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

104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата одржана на 4 јули 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА  ПРЕНОС НА 

УДЕЛОТ ОД ДРУШТВОТО  ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, 

ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ 

ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИ-

ОН ДОО СКОПЈЕ  НА KОНЗОРЦИУМОТ СОСТА-

ВЕН ОД ДРУШТВАТА МИНТ-ИНЖЕНЕРИНГ ДО-

ОЕЛ С. БАТИНЦИ, АЛФА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 

УВОЗ - ИЗВОЗ СКОПЈЕ И ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ 

ЕКСПОРТ- ИМПОРТ  ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Се дава согласност на Концесионерот Друштвото за 

проектирање, градежништво, производство и услуги 

ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН 

ДОО Скопје, како носител на правото на концесија на 

вода за изградба на малите хидроелектрични централи 

за производство на електрична енергија и тоа со: 

- Договор за концесија за вода за изградба на мали 

хидроелектрични централи за производство на елек-

трична енергија со бр.12-887/1 од 28.01.2011 година за 

локацијата МХЕЦ 353 Зрновска река; 

- Договор за концесија за вода за изградба на мали 

хидроелектрични централи за производство на елек-

трична енергија со бр.12-888/1 од 28.01.2011 година за 

локацијата МХЕЦ 351 Зрновска река;  

- Договор за концесија за вода за изградба на мали 

хидроелектрични централи за производство на елек-

трична енергија со бр.12-889/1 од 28.01.2011 година за 

локацијата МХЕЦ 373 Ештеричка река и  

- Договор за концесија за вода за изградба на мали 

хидроелектрични централи за производство на елек-

трична енергија со бр.12-890/1 од 28.01.2011 година за 

локацијата МХЕЦ 158 Кадина река, за пренос на 100% 

од уделот на единствениот содружник С.I.POWER s.r.l. 

Roma, ltaly  (Ч.И.Повер ДОО Рим, Италија) на Конзор-

циумот составен од друштвата МИНТ-Инженеринг 

ДООЕЛ с. Батинци, АЛФА  ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 

увоз -извоз Скопје и ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ експорт - 

импорт Велес. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила  наредниот ден од де-

нот на  објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4889/1 Заменик на претседателот 

4 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2143. 

Врз основа на член 44 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 и ,,Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 9 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

БРВЕНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Брве-

ница. 
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Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Брвеница, со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5141/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2144. 

Врз основа на член 44 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 и ,,Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 9 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Ку-

маново. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Куманово, со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5142/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

2145. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен 

весник на Република Северна Македонија“ 

бр.101/19), Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

РЕСЕН 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Ре-

сен. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Ресен, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5143/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2146. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен 

весник на Република Северна Македонија“ 

бр.101/19), Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, 

донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ВРАПЧИШТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина 

Врапчиште. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Врапчиште, со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5144/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2147. 

Врз основа на член 44 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 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина 

Струга. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Струга, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5145/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2148. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ 

бр.101/19), Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на 9 јули 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ВИНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 
Реден 

број 

Опис на 

движна ствар 

Моќност 

(kw) 

Количина Инвентарен 

број 

1 Фотоволтаичен 

соларен систем 

15 1 22163 

2 Фотоволтаичен 

соларен систем 

15 1 22164 

3 Фотоволтаичен 

соларен систем 

15 1 22165 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Ви-

ница. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Виница, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5146/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

             Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2149. 

Врз основа на член 44 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 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 

2019 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Ки-

чево. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Кичево, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5149/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

2150. 

Врз основа на член 44 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 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 9 јули 2019 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПЕХЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 

Реден 

број 

Опис на 

движна ствар 

Моќност 

(kw) 

Количина Инвентарен 

број 

1 Фотоволтаичен 

соларен систем 

15 1 22178 

2 Фотоволтаичен 

соларен систем 

15 1 22179 

3 Фотоволтаичен 

соларен систем 

15 1 22180 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Пех-

чево. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Пехчево, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5150/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

             Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2151. 

Врз основа на член 44 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 и ,,Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 9 

јули 2019 година донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина 

Охрид. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5151/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2152. 

Врз основа на член 44 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 и ,,Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 9 

јули 2019 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на општина 

Штип. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на општина Штип, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5153/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2153. 

Врз основа на член 44 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 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 9 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 
Реден 

број 

Опис на движна 

ствар 

Моќност 

(kw) 

Количина Инвентарен 

број 

1 
Фотоволтаичен 

соларен систем 15 1 22172 

2 
Фотоволтаичен 

соларен систем 15 1 22173 

3 
Фотоволтаичен 

соларен систем 15 1 22174 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Ко-

чани. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Кочани, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5155/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2154. 

Врз основа на член 44 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 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

МАКЕДОНСКИ БРОД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 
Реден 

број 

Опис на движна 

ствар 

Моќност 

(kw) 

Количина Инвентарен 

број 

1 
Фотоволтаичен 

соларен систем 10 1 22158 

2 
Фотоволтаичен 

соларен систем 10 1 22159 

3 
Фотоволтаичен 

соларен систем 25 1 22255 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Ма-

кедонски Брод. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Македонски Брод, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5156/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

2155. 

Врз основа на член 44 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 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 9 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 

Реден 

број 

Опис на движна 

ствар 

Моќност 

(kw) 

Количина Инвентарен 

број 

 

1 

Фотоволтаичен 

соларен систем 

 

15 

 

1 

 

22241 

 

2 

Фотоволтаичен 

соларен систем 

 

15 

 

1 

 

22242 

 

3 

Фотоволтаичен 

соларен систем 

 

15 

 

1 

 

22243 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Кри-

ва Паланка. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Крива Паланка, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5186/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2156. 

Врз основа на член 44 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 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 9 јули 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РАНКОВЦЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 
Реден 

број 

Опис на движна 

ствар 

Моќност 

(kw) 

Количина Инвентарен 

број 

 

1 

Фотоволтаичен 

соларен систем 

 

15 

 

1 

 

22247 

 

2 

Фотоволтаичен 

соларен систем 

 

15 

 

1 

 

22248 

 

3 

Фотоволтаичен 

соларен систем 

 

15 

 

1 

 

22249 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Ран-

ковце. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Ранковце, со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5187/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2157. 

Врз основа на член 44 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 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 9 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЛИПКОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа:    

 
Реден 

број 

Опис на 

движна ствар 

Моќност 

(kw) 

Количина Инвентарен 

број 

 

1 

Фотоволтаичен 

соларен систем 

 

15 

 

1 

 

22251 

 

2 

Фотоволтаичен 

соларен систем 

 

15 

 

1 

 

22252 

 

3 

Фотоволтаичен 

соларен систем 

 

15 

 

1 

 

22253 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Општина Лип-

ково. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Липково, со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5188/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2158. 

Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за 

надворешни работи (,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 

61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата одржана на 9 јули 2019 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА МАЛТА, СО СЕДИШТЕ ВО КОРМИ 

 

1. Се именува Метју Феник, за почесен конзул на 

Република Северна Македонија во Република Малта, 

со седиште во Корми. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4541/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2019 година на Владата на Република 

             Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 



16 јули 2019  Бр. 145 - Стр. 15 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2159. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 

 ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА-БИТОЛА 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Дом за доенчиња и мали деца-Битола бр. 01-325/1, 

донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на 

седницата одржана на 3.7.2019 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во „Службен весник  на Репуб-

лика Северна  Македонија“. 

 

Бр. 04-4968/2 Министер за труд 

9 јули 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

2160. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА  СОЦИЈАЛНА РАБОТА  ВИНИЦА 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Центар за социјална работа Виница бр. 01-316/2, 

донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на 

седницата одржана на 8.7.2019 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во „Службен весник  на Репуб-

лика Северна  Македонија“. 

 

Бр. 04-5016/2 Министер за труд 

10 јули 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

2161. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ  ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНА  РАБОТА  ДЕМИР  

ХИСАР 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Центар за социјална работа Демир Хисар бр. 02-

36/9, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, 

на седницата одржана на 8.7.2019 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во  „Службен весник  на Репуб-

лика Северна  Македонија“. 

 

Бр. 04-5042/2 Министер за труд 

10 јули 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2162. 

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

член 235 став (2) и став (3) од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 96/19) и член 21 став (1) точка 1) и 5) и член 49 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапу-

вајќи по службена должност, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на 12 јули 2019 го-

дина донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност 

производство на електрична енергија на Акционер-

ското друштво за производство на електрична енер-

гија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во 

државна сопственост, Скопје, издадена со Одлука 

бр. 02-1391/1 од 18 ноември 2005 година, со исправ-

ка од 28 ноември 2005 година, изменета со Одлука 

УП1 бр. 07-261/14 од 24 декември 2014 година, из-

менета со Одлука УП1 бр. 07-261/14 од 6 февруари 

2017 година и изменета со Одлука УП1 бр. 07-261/14 

од 13 март 2018 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 100/05, 102/05, 194/14, 15/17 и 

47/18) СЕ МЕНУВА по службена должност заради 

усогласување со Законот за енергетика и прописите 

и правилата донесени врз основа на Законот за енер-

гетика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и е 

составен дел од оваа Одлука. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 07-261/14  

12 јули 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Акционерско друштво за производство на елек-

трична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕ-

ДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, со седиште 

на ул. 11ти Октомври бр.9, Скопје-Центар, Република 

Северна Македонија 

 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 18 ноември 

2005 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 18 ноември 

2040 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-05-2005 

 

6. Единствен матичен број: 6023754 

 

7. Единствен даночен број: 4030005560757 

 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија во производ-

ни капацитети наведени во Прилог 2 кој што е составен 

дел од оваа лиценца, на територијата на Република 

Севрна Македонија. 

 

9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија во производ-

ни капацитети, 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 енерге-

тика, 

- постапува согласно член 237 став (4) од Законот за 

енергетика, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија 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, 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство 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,  

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-

на енергија, како и согласно правилниците и другите 

прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија врз основа на Законот за енерге-

тика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, во целокупната доку-

ментација која што се однесува на вршењето на енер-

гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 

согласност со Правилникот за лиценци, 

- 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 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) 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: 
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- 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. 

 

12. 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.  

 

13. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на електропреносниот и електродистрибутивни-

от систем 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на електропреносниот сис-

тем заради непречено вршење на енергетската дејност 

производство на електрична енергија во согласност со 

закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со 

Мрежните правила за пренос на електрична енергија 

одобрени од страна на Регулаторната комисија за  

енергетика.  

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на електродистрибутивниот 

систем заради непречено вршење на енергетската деј-

ност производство на електрична енергија во соглас-

ност со закон, друг пропис и општ акт, како и во сог-

ласност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија одобрени од страна на Регулаторната 

комисија за  енергетика.  

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во преносниот систем се врши во 

пресметковното мерно место во постапка и начин ут-

врден согласно Мрежните правила за пренос на елек-

трична енергија. 

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. 

15. 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 пренос на електрична 

енергија или Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

16. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2    

 

ТАБЕЛА I.  ПОДАТОЦИ ЗА ХИДРОЕЛЕКТРО-

ЦЕНТРАЛИ - ХЕЦ: 

 

1. ХЕЦ “Глобочица” – Струга 

1.1 Податоци за акумулацијата 

≠ Име на акумулација.............................. Глобочица 

≠ Максимална кота (m) ........................ 687,50 m н.в 

≠ Минимална кота (m) ........................... 682,50 m н.в 

≠ Корисен волумен (m³)....................... 12.166.114 m³ 

1.2 Податоци  

≠ Број на производни единици................................ 2 

≠ Номинална моќност на хидроелектрана (MW) 

....................................................................... 42,560 MW 

≠ Расположива моќност на хидроелектрана (MW) 

...................................................................... 42,560 MW 

≠ Максимална моќност на хидроелектрана (MW) 

...................................................................... 44,097 MW 

1.3 Податоци за опремата  

1.3.1 Производни единици (агрегати) 

≠ Број на производни единици............................... 2 

≠ Спремност за функција за автоматска регулација.. да 

≠ Спремност за управување од диспечерски центар.. да 

1.3.2 Турбина 

≠ Тип.................................................. TF 1.72/213-13  

≠ Производител....................... Литострој - Љубљана 

≠ Номинална моќност (MW)................... 21,850 MW 

≠ Номинален пад (m)....................................97,02 m 

≠ Номинален проток (m³/s)............................ 25 m³/s 
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≠ Брзина на вртење (min
-1

).......................375  min 
-1

 

≠ Брзина на вртење при побег (min
-1

)......700  min 
-1

 

≠ Максимален кпд..............................................0,917 

≠ Момент на инерција (tm2)............................400 tm2 

≠ Дозволен пораст на вртежи............................32% 

1.3.3 Генератор 

- Тип.........................................................S 4264 - 16 

≠ Производител........................ Раде Кончар - Загреб 

≠ Номинална моќност (MVA)..................... 26 MVA 

≠ Номинален напон (V)........................10.500 V ± 5% 

≠ Номиналнa фреквенција (Hz)....................... 50 Hz   

≠ Номиналнa струја (А)........................ 1.430 А ± 5% 

≠ Номиналeн фактор на моќност (cos φ).......... 0,80 

≠ Номинална брзина на вртење (min
-1

)..... 375 min
-1

 

≠ Брзина на вртење при побег (min
-1

)....... 700 min
-1

 

≠ Струја на возбуда (А).................................. 617 А 

≠ Напон на возбуда (V)................................. 119,70 V 

≠ Замавен момент (tm2)............................... 400 tm2 

1.3.4 Трансформатор 

- Тип...............................................2 Tog 26000 - 123 

≠ Производител....................... Раде Кончар - Загреб 

≠ Номинална моќност (MVA)..................... 26 MVA 

≠ Номинален напон (V)................. 115.500 /10.500 V  

≠ Номиналнa фреквенција (Hz)...................... 50 Hz   

≠ Номиналнa струја (А)........................... 136/1.430 А 

≠ Ладење.........................................................ONAN 

≠ Спрега на намотката.........................................Yd 5 

 

2. ХЕЦ “Шпилје” – Дебар 

2.1 Податоци за акумулацијата 

≠ Име на акумулација..................... Дебарско Езеро 

≠ Максимална кота (m) ........................... 580 m н.в 

≠ Минимална кота (m) ............................ 560 m н.в 

≠ Корисен волумен (m³)..................... 212.000.000 m³ 

2.2 Податоци  

≠ Број на производни единици................................ 3 

≠ Номинална моќност на хидроелектрана (MW) 

............................................................................. 84 MW 

≠ Расположива моќност на хидроелектрана (MW) 

........................................................................ до 84 MW 

≠ Максимална моќност на хидроелектрана (MW) 

............................................................................  84 MW 

2.3 Податоци за опремата  

2.3.1 Производни единици (агрегати) 

≠ Број на производни единици............................... 3 

≠ Спремност за функција за автоматска регулација.. да 

≠ Спремност за управување од диспечерски центар... да 

2.3.2 Турбина 

≠ Тип........................................ Францис-вертикална  

≠ Производител........... Литострој - Турбоинштитут 

≠ Номинална моќност (MW).................... 28.000 kW 

≠ Номинален нето пад (m)................................87 m 

≠ Нето пад (m).............................. 72,70 m – 91,30 m  

≠ Номинален проток (m³/s)............................ 36 m³/s 

≠ Брзина на вртење (min
-1

).......................... 300 min
-1

 

≠ Брзина на вртење при побег (min
-1

)....... 550 min
-1

 

≠ Оптимален к.п.д............................................. 0,94 

≠ Момент на инерција (kgm
2
)................ 3,342 kgm

2
 

≠ Дозволен пораст на вртежи............................. 32% 

2.3.3 Генератор 

≠ Тип.. 

а)      ротор................................................ S 4705-20 

≠ Производител 

а)      ротор................................ Раде Кончар – Загреб 

б)      статор.....................................Елпром - Софија 

≠ Номинална привидна моќност (кVA).. 31.100 кVA 

≠ Номинален напон (V)......................10.500 V ± 5% 

≠ Номиналнa фреквенција (Hz)....................... 50 Hz   

≠ Номиналнa струја (А)....................... 1.710 А ± 5% 

≠ Номинален фактор на моќност (cos φ)............ 0,90 

≠ Номинална брзина на вртење (min
-1

)..... 300 min
-1

 

≠ Брзина на вртење при побег (min-1)...... 550 min
-1

 

≠ Струја на возбуда (А)................................... 542 А 

≠ Напон на возбуда (V)............................... 117,50 V 

≠ Замавен момент (tm
2
)................................ 800 tm

2
 

2.3.4 Трансформатор 

≠ Тип............................................... 3 Tog 26000-123  

≠ Производител...................... Раде Кончар - Загреб 

≠ Номинална моќност (MVA)................ 31.100 кVA 

≠ Номинален напон (V)................. 10.500/115.500 V  

≠ Номиналнa фреквенција (Hz)....................... 50 Hz   

≠ Номиналнa струја (А)........................ 155/1.710 А 

≠ Ладење............................................................. N/F 

≠ Спрега на намотката........................................ Yd 5 

 

3. ХЕЦ “Маврово” – Гостивар 

3.1 Податоци за акумулацијата 

≠ Име на акумулација....... Мавровска акумулација 

≠ Максимална кота (m)...................... 1230,50 m н.в 

≠ Минимална кота (m) ........................1207,00 m н.в 

≠ Корисен волумен (m³)................... 242.275.000 m³ 

3.2 Податоци  

3.2.1 ХЕЦ Вруток 

≠ Број на производни единици............................... 4 

≠ Номинална моќност на хидроелектрана (MW) 

........................................................................... 150 MW 

≠ Расположива моќност на хидроелектрана (MW) 

...................................................................... до 150 MW 

≠ Максимална моќност на хидроелектрана (MW) 

..........................................................................  150 MW 

3.2.2 ХЕЦ Равен 

≠ Број на производни единици................................. 3 

≠ Номинална моќност на хидроелектрана (MW) 

........................................................................ 19,20 MW 

≠ Расположива моќност на хидроелектрана (MW) 

................................................................... до 19,20 MW 

≠ Максимална моќност на хидроелектрана (MW) 

.......................................................................  19,20 MW 

3.2.3 ХЕЦ Врбен 

≠ Број на производни единици................................ 2 

≠ Номинална моќност на хидроелектрана (MW) 

........................................................................ 12,80 MW 

≠ Расположива моќност на хидроелектрана (MW) 

................................................................... до 12,80 MW 

≠ Максимална моќност на хидроелектрана (MW) 

.......................................................................  12,80 MW 

3.3 Податоци за опремата  

3.3.1 Производни единици (агрегати) 

3.3.1.1 ХЕЦ Вруток 

≠ Број на производни единици................................. 4 

≠ Спремност за функција за автоматска регулација.. да 

≠ Спремност за управување од диспечерски центар.. да 
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3.3.1.2 ХЕЦ Равен 

≠ Број на производни единици................................. 3 

≠ Спремност за функција за автоматска регулација.. да 

≠ Спремност за управување од диспечерски центар.. не 

3.3.1.3 ХЕЦ Равен 

≠ Број на производни единици................................. 2 

≠ Спремност за функција за автоматска регулација.. да 

≠ Спремност за управување од диспечерски центар.. не 

3.3.2 Турбина 

3.3.2.1 ХЕЦ Вруток 

≠ Тип..Пелтон – вертикална Р4 1.81/200 (за сите агрегати) 

≠ Производител..................... Литострој - Љубљана 

≠ Номинална моќност (MW).......................... 42 МW 

≠ Номинален нето пад (m)............................... 525 m 

≠ Номинален проток (m³/s).............................. 9 m³/s 

≠ Номинален број на вртежи (врт/min).. 500 врт/min 

≠ Дозволен број на вртежи при побег (врт/min) 

.......................................................................900 врт/min 

3.3.2.2 ХЕЦ Равен 

≠ Тип: за агрегати А и Б Франсис – вертикална F 

1.065/210, за агрегат Ц Франсис – вертикална F 

1.0/227R        

≠ Производител..................... Литострој - Љубљана 

≠ Номинална моќност (MW)........................ 7,5 МW 

≠ Номинален нето пад (m)............................ 70,50 m 

≠ Номинален проток (m³/s)........................... 12 m³/s 

≠ Номинален број на вртежи (врт/min).. 500 врт/min 

≠ Дозволен број на вртежи при побег (врт/min) 

..................................................................... 900 врт/min 

3.3.2.3 ХЕЦ Врбен 

≠ Тип................ Франсис – хоризонтална F 1.2/90 S  

≠ Производител.................... Литострој - Љубљана 

≠ Номинална моќност (MW)........................ 6,4 МW 

≠ Номинален нето пад (m)............................. 185 m 

≠ Номинален проток (m³/s).............................. 4 m³/s 

≠ Номинален број на вртежи (врт/min).. 750 врт/min 

≠ Дозволен број на вртежи при побег (врт/min) 

.................................................................. 1.350 врт/min 

3.3.3 Генератор 

3.3.3.1 ХЕЦ Вруток 

A) Aгрегати А и Б 

≠ Тип...................................................... S 380/175-12  

≠ Производител...................... Раде Кончар - Загреб 

≠ Номинална привидна моќност (MVA)..... 42 МVA 

≠ Номинален напон (V).............12.000 V +10% - 5% 

≠ Номиналнa струја (А)................................2.020 А  

≠ Номинален фактор на моќност (cos φ)............0,90 

≠ Номинален број на вртежи (врт/min)..500 врт/min
-1

 

≠ Број на вртежи при побег (врт/min)...900 врт/min 

≠ Номинална струја на возбуда (А)..................655 А 

≠ Номинален напон на возбуда (V)..................170 V 

≠ Број на полови на роторот.................................12 

Б) Aгрегати Ц и Д 

≠ Тип...................................................... S – 4005 -12  

≠ Производител........................ Раде Кончар - Загреб 

≠ Номинална привидна моќност (MVA)..42,00 МVA 

≠ Номинален напон (V).............12.000 V +10% - 5% 

≠ Номиналнa струја (А)............................... 2.020 А  

≠ Номинален фактор на моќност (cos φ)...........0,90 

≠ Номинален број на вртежи (врт/min)..500 врт/min
-1

 

≠ Број на вртежи при побег (врт/min)....900 врт/min 

≠ Номинална струја на возбуда (А).................873 А 

≠ Номинален напон на возбуда (V).................140 V 

≠ Број на полови на роторот.................................12 

3.3.3.2 ХЕЦ Равен 

A) Aгрегати А, Б и Ц 

≠ Тип: ротор S - 2804-12, статор HYE9 02 02 

≠ Производител 

а)      ротор............................ Раде Кончар – Загреб 

б)      статор...........................  Сарелем - Франција      

≠ Номинална привидна моќност (MVA)........ 9 МVA 

≠ Номинален напон (V)................................ 6.300 V    

≠ Номиналнa струја (А).................................. 825 А  

≠ Номинален фактор на моќност (cos φ).......... 0,90 

≠ Номинален број на вртежи (врт/min). 500 врт/min-
1
 

3.3.3.3 ХЕЦ Врбен 

A) Aгрегати А и Б  

≠ Тип......................................................... S - 2503-8  

≠ Производител.................... Раде Кончар - Загреб 

≠ Номинална привидна моќност (MVA).. 9,50 МVA 

≠ Номинален напон (V)............................... 6.300 V    

≠ Номиналнa струја (А).................................. 870 А  

≠ Номинален фактор на моќност (cos φ)............0,90 

≠ Номинален број на вртежи (врт/min)...750 врт/min
-1

 

3.3.4 Трансформатор 

3.3.4.1 ХЕЦ Вруток 

А) Блок трафо А 

≠ Тип............................................... TP-8 ТВ5000-110  

≠ Номинална моќност (кVA)................. 50.000 кVA 

≠ Номинален напон (V).............. 12.000 - 116.000 V  

≠ Номиналнa струја (А).........................249 – 2.406 А 

≠ Спрега на намотката........................................ Yd 5 

≠ Uk....................................................................... 11% 

Б) Блок трафо Б 

≠ Тип................................................ TP-8 ТВ5000-110  

≠ Номинална моќност (кVA).................. 50.000 кVA 

≠ Номинален напон (V).............. 12.000 - 116.000 V  

≠ Номиналнa струја (А)......................... 249 – 2.406 А 

≠ Спрега на намотката......................................... Yd 5 

≠ Uk.................................................................... 11% 

В) Блок трафо Ц 

≠ Тип............................................... TОV-42000-123  

≠ Номинална моќност (кVA)................. 42.000 кVA 

≠ Номинален напон (V).................. 11.600 - 12.000 V  

≠ Номиналнa струја (А)..........................209 – 2.020 А 

≠ Спрега на намотката...................................... Yd 5 

≠ Uk................................................................ 10.80% 

Г) Блок трафо Д  

≠ Тип.......................................... 2TОV-42000-123  

≠ Номинална моќност (кVA)................. 42.000 кVA 

≠ Номинален напон (V)................. 11.600 - 12.000 V  

≠ Номиналнa струја (А)........................210 – 2.020 А 

≠ Спрега на намотката.................................... Yd 5 

≠ Uk....................................................................... 11 % 

3.3.4.2 ХЕЦ Равен 

А) Блок трафо А 

≠ Тип...................................................... 2TN 8000-30  

≠ Номинална моќност (MVA)....................... 8 MVA 

≠ Номинален напон (V)..................  6.300 – 36.750 V  

≠ Номиналнa струја (А)..................... 125,50 – 733 А 

≠ Спрега на намотката...................................... Yd 5 

≠ Uk......................................................................... 7% 
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Б) Блок трафо Б 
≠ Тип...................................................... 2TN 8000-30  
≠ Номинална моќност (MVA)........................ 8 MVA 
≠ Номинален напон (V)...............  6.300 – 36.750 V  
≠ Номиналнa струја (А)...................... 125,50 – 733 А 
≠ Спрега на намотката.......................................... Yd 5 
≠ Uk....................................................................... 7% 
В) Блок трафо Ц 
≠ Тип...................................................... 4 – T 8000-38  
≠ Номинална моќност (MVA)................... 8,00 MVA 
≠ Номинален напон (V)...................  6300 – 36750 V  
≠ Номиналнa струја (А)................ 132,00 – 733,00 А 
≠ Спрега на намотката.......................................... Yd 5 
≠ Uk...................................................................... 6,50% 
3.3.4.3 ХЕЦ Врбен 
А) Блок трафо А 
≠ Тип....................................................... TN 8000-30  
≠ Номинална моќност (MVA).................. 8,00 MVA 
≠ Номинален напон (V)..................  6.300 – 38.500 V  
≠ Номиналнa струја (А).......................... 120 – 733 А 
≠ Спрега на намотката....................................... Yd 5 
≠ Uk......................................................................... 7% 
Б) Блок трафо Б 
≠ Тип......................................................... TN 8000-30  
≠ Номинална моќност (MVA)................. 8,00 MVA 
≠ Номинален напон (V)..................  6.300 – 38.500 V  
≠ Номиналнa струја (А).......................... 120 – 733 А 
≠ Спрега на намотката......................................... Yd 5 
≠ Uk........................................................................... 7% 
 
4. ХЕЦ “Треска” – Скопје 
4.1 Податоци за акумулацијата 
≠ Име на акумулација..................................... Козјак 
≠ Максимална кота (m) ............................. 459 m н.в 
≠ Минимална кота (m) ............................... 432 m н.в 
≠ Корисен волумен (m³)..................... 260.000.000 m³ 
4.2 Податоци  
≠ Број на производни единици................................ 2 
≠ Номинална моќност на хидроелектрана (MW)... 80 MW 
≠ Расположива моќност на хидроелектрана (MW) 

..........................................................................до 80 MW 
≠ Максимална моќност на хидроелектрана (MW) 

............................................................................  80 MW 
4.3 Податоци за опремата  
4.3.1 Производни единици (агрегати) 
≠ Број на производни единици............................... 2 
≠ Спремност за функција за автоматска регулација.. да 
≠ Спремност за управување од диспечерски центар... да 
4.3.2 Турбина 
≠ Тип........................................ Франсис-вертикална  
≠ Производител............................... Алстом - Кина 
≠ Номинална моќност (MW)......................... 40 МW 
≠ Номинален нето пад (m)................................92 m 
≠ Номинален проток (m³/s)....................... 48,45 m³/s 
≠ Номинална брзина на вртење (врт/min)...300 врт/min 
≠ Број на вртежи при побег (врт/min)... 585 врт/min 
≠ Просечен к.п.д.......................................... 0,91028 
≠ Вкупна тежина (t).......................................... 116 t 
≠ Дозволен пораст на вртежи............................. 32% 
4.3.3 Генератор 
≠ Тип................................................... SF 40-20/5500  
≠ Производител...............................  Алстом - Кина 
≠ Номинална моќност (MW).......................... 40 MW 
≠ Номинален напон (kV).................................13 kV  
≠ Номиналнa фреквенција (Hz)........................ 50 Hz   

≠ Номиналнa струја (А).................................. 2.092 А  
≠ Номиналeн фактор на моќност (cos φ)........... 0,80 
≠ Номинална брзина на вртење (врт/min)....300 врт/min 
≠ Брзина на вртење при побег (врт/min)....585 врт/min 
≠ Струја на возбуда (А)...................................  958 А 
≠ Напон на возбуда (V)..................................... 151 V 
≠ Замавен момент (tm

2
)................................. 800 tm

2
 

 
4.3.4 Трансформатор 
≠ Тип............................................ SF10-50000/110TH  
≠ Производител..................................Шенјанг - Кина 
≠ Номинална моќност (kVA).................. 50.000 кVA 
≠ Номинален напон (kV).................. 13,80/115,50 kV  
≠ Напон на импеданса....................................... 12% 
≠ Ладење...............................................ОNАF/ONAN 
≠ Спрега на намотката....................................YNd 5 
 
5. ХЕЦ “Тиквеш” – Кавадарци 
5.1 Податоци за акумулацијата 
≠ Име на акумулација.................................. Тиквеш 
≠ Максимална кота (m)........................ 268,50 m н.в 
≠ Минимална кота (m)......................... 233,00 m н.в 
≠ Корисен волумен (m³).................... 309.227.980 m³ 
5.2 Податоци  
≠ Број на производни единици............................... 4 
≠ Номинална моќност на хидроелектрана (MW) 

........................................................................114,48 MW 
≠ Расположива моќност на хидроелектрана (MW) 

................................................................. до 114,48 MW 
≠ Максимална моќност на хидроелектрана (MW) 

.....................................................................  114,48 MW 
5.3 Податоци за опремата  
5.3.1 Производни единици (агрегати) 
≠ Број на производни единици............................... 4 
≠ Спремност за функција за автоматска регулација.. да 
≠ Спремност за управување од диспечерски центар... да 
5.3.2 Турбина 
≠ Тип......................................... FRENCIS TF 13/195  
≠ Производител....................  Литострој - Љубљана  
≠ Номинална моќност (MW)..................... 31,80 МW 
≠ Номинален нето пад (m)............................91,30 m 
≠ Номинален проток (m³/s)............................. 36 m³/s 
≠ Номинален број на вртежи (врт/min)..300 врт/min 
≠ Број на вртежи при побег (врт/min)... 540 врт/min 
5.3.3 Генератор 
≠ Тип.............................................................. S4705-20  
≠ Производител...................... Раде Кончар - Загреб 
≠ Номинална моќност (kVA)................. 31.800 kVA 
≠ Номинален напон (V)............................... 10.500 V  
≠ Номинална фреквенција (Hz)..................... 50 Hz   
≠ Номинална струја (А).................................. 1.750 А  
≠ Номиналeн фактор на моќност (cos φ).......... 0,90 
≠ Номинална брзина на вртење (врт/min)...300 врт/min 
≠ Брзина на вртење при побег (врт/min)..540 врт/min 
≠ Замавен момент (tm

2
)................................ 800 tm

2
 

5.3.4 Трансформатор 
≠ Тип 
а)      Г1 и Г2................................. 3TO g 26000 - 123  
а)      Г3 и Г4................................ 1TON - 26000 - 123  
≠ Производител..................... Раде Кончар - Загреб 
≠ Номинална моќност (kVA)................... 31.800 кVA 
≠ Номинален напон (kV)................. 10,50/115,50 kV  
≠ Напон на куса врска....................................... 11% 
≠ Ладење........................................ ОNАF (присилно) 
≠ Спрега на намотката...................................... Yd 5 
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ТАБЕЛА IV.  ПОДАТОЦИ ЗА ВЕТЕРНИ ЕЛЕК-

ТРОЦЕНТРАЛИ - ВЕЦ: 

 

1. Назив и моќност 

Парк на Ветерни Централи БОГДАНЦИ – ЛОТ 1 

Ветерни Турбини со вкупно инсталиран капацитет од 

36,8 MW 

 

2. Локација на ветерните централи 

Приклучокот е на електропреносниот систем од ТС 

110/20 kV/kV „Богданци“  

 

3. Општи податоци 

- Почеток на градба - 2013 година 

- Завршеток на градба - 2014 година 

- Проценет животен век - 20 години 

 

4. Податоци за Турбината 

- Тип и производител на турбина - SWT-2,3-93, 

Siemens 

- Номинална моќност на турбината 2.300 kW 

- Број на турбини -16  

 

5. Тип на столб – цевчест челичен столб 

- Висина на столбот – 80 m 

- Тип и производител на перки - Siemens Wind 

Power, 845-03, B45 - 03 

- Број на перки – три 

- Должина на перки – 45 m 

- Површина која ја зафаќаат лопатките -6800 m2 

 

6. Податоци за генератор 

- Тип и производител на генератор -  асинхрон 

“Siemens Loher” 

- Номинална моќност на генератор - 2.300 kW 

- Номинален напон на генератор – 750 V 

- Номинална струја – 2.070 А 

- Брзина на вртење – 600 - 1800 rpm 

- Број на генераторски единици – 16 

- Просечна брзина на ветер 8,5  m/s 

- Брзина на ветер за вклучување 4 m/s 

- Брзина на ветер за исклучување 25 m/s 

 

7. Податоци за трансформатор 

- Номинална моќност на трансформатор - 2.600 

kVА 

- Номинален напон на трансформатор – 20/0,69 

kV/kV 

- Номинална струја – 2.175 А 

- Номинална фреквенција 50 Hz 

- Напон на куса врска Uk=6% 

- Загуби во празен од Po=2,5kW 

- Загуби во бакар при 750C Pcu=19,5 kW 

- Загуби во бакар при 1400C Pcu=23 kW 

- Векторска група DYn11 

- Ладење KNAN 

- Број на трансформаторски единици – 16 

2163. 

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

член 235 став (2) и став (3) од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 96/19) и член 21 став (1) точка 1) и 5) и член 49 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапу-

вајќи по службена должност, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на 12 јули 2019 го-

дина донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност 

пренос на електрична енергија на носителот Оператор 

на електропреносниот систем на Република Северна 

Македонија Акционерско друштво за пренос на елек-

трична енергија и управување со електроенергетскиот 

систем во државна сопственост Скопје, издадена со 

Одлука бр.02-1341/1 од 14 ноември 2005 година и из-

менета со Одлука УП1 бр. 12-46/17 од 21 март 2017 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.98/05 и 38/17) СЕ МЕНУВА по службена должност 

заради усогласување со Законот за енергетика и пропи-

сите и правилата донесени врз основа на Законот за 

енергетика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и 

е составен дел од оваа Одлука. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-46/17  

12 јули 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Оператор на електропреносниот систем на Репуб-

лика Северна Македонија Акционерско друштво за 

пренос на електрична енергија и управување со елек-

троенергетскиот систем во државна сопственост 

Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.4, Скопје-

Центар, Република Северна Македонија 
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2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Пренос на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 14 ноември 

2005 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 14 ноември 

2040 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-01-2005 

 

6. Единствен матичен број: 5933781 

 

7. Единствен даночен број: 4030004529600 

 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност пренос на електрична енергија со објекти и опре-

ма наведени во Прилог 2 и Прилог 3 кои што се соста-

вен дел од оваа лиценца, на територијата на Република 

Севрна Македонија. 

 

9. Објекти и опрема со кои се врши енергетската 

дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност пренос на електрична енергија со објекти и оп-

рема, со технички карактеристики наведени во Прилог 

2 и Прилог 3 кои што се составен дел на оваа лиценца. 

 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ја одржува, надградува и проширува електропре-

носната мрежа, управува со електропреносниот систем 

на Република Северна Македонија и обезбедува пов-

рзување на електропреносниот систем со електропре-

носните системи во други држави, 

- ги донесе правилата и динамиката за намалување 

на загубите во електропреносната мрежа од член 28 од 

Законот за енергетика, 

- постапува согласно условите за сертификација на 

операторот на електропреносниот систем, утврдени во 

член 71 од Законот за енергетика, 

- постапува согласно член 78 од Законот за енерге-

тика, 

- ги донесе и спроведување правилата за балансира-

ње од член 79 од Законот за енергетика, 

- постапува согласно правилата за меѓусебна ком-

пензација на операторите на електропреносните сис-

теми, утврдени во член 80 од Законот за енергетика, 

- да фактурира надоместок за користење на елек-

тропреносниот систем согласно член 81 од Законот за 

енергетика, 

- постапува согласно правилата за координација од 

член 82 од Законот за енергетика, 

- го планира развојот на електропреносниот систем, 

односно да постапува согласно член 83 од Законот за 

енергетика,  

- ги донесе и спроведува мрежните правила за пре-

нос на електрична енергија од член 84 од Законот за 

енергетика, 

- ги донесе и спроведува правилата за доделување 

на прекугранични преносни капацитети од член 85 од 

Законот за енергетика, 

- да управува со загушувањата во електропреносна-

та мрежа, согласно член 86 од Законот за енергетика, 

- 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,  

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- еднаш годишно, а најдоцна до 31 март во тековна-

та година, да доставува до Регулаторната комсија за 

енергетика информација за настаната промена кај об-

јектите и опремата наведени во Прилог 2 и Прилог 3 

кои што се составен дел од оваа лиценца, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Мрежните 

правила за пренос на електрична енергија, Правилата 

за пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

рање, Правилата за снабдување со електрична енергија, 

како и согласно правилниците и другите прописи кои 

ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-

кедонија врз основа на Законот за енергетика, 
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- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, во целокупната доку-

ментација која што се однесува на вршењето на енер-

гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 

согласност со Правилникот за лиценци, 

- 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 

пренос на електрична енергија, заштита на конку-

ренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на жи-

вотната средина, животот и здравјето на луѓето и заш-

тита при работа. 

 

11. 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) 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. 

 

12. 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 пренос на електрична енергија.  

 

13. Обезбедување на приклучување и користење 

на преносниот систем  

Носителот на лиценцата е должен, да обезбеди 

приклучување на производителите, потрошувачите и 

операторите на дистрибутивните системи, како и прис-

тап на трети страни за користење на преносниот систе-

м  во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како 

и врз основа на Мрежните правила за пренос на елек-

трична енергија, одобрени од страна на Регулаторната 

комисија за енергетика врз основа на објективни, тран-

спарентни и недискриминаторни начела. 

 

14. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди пот-

ребно ниво на доверливост и расположливост на пре-

носниот систем како услов за квалитет на испорачаната 

електрична енергија, согласно пропишаните услови за 

пренос и испорака со електрична енергија и Мрежните 

правила за пренос на електрична енергија. 

 

15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

2164. 

Д О Г О В О Р 

 

Склучен во Скопје помеѓу: 

1. Град Скопје, со седиште на бул.Илинден 82, зас-

тапуван од Градоначалникот на Град Скопје, Петре 

Шилегов (во натамошниот текст: Град Скопје) од една 

страна и 

2. Општина Карпош со седиште на ул. „Радика“ 

бр.9, застапувана од Градоначалникот на Општина 

Карпош, Г-дин Стефан Богоев, (во натамошниот текст: 

Општина Карпош), од друга страна. 

 

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 1 

Со овој Договор се регулираат правата и обврските 

помеѓу Градот Скопје и Општината Карпош за вос-

поставување на меѓуопштинска соработка во врска со 

финансиско учество за изработка на проектна докумен-

тација, нејзина реализација и одржување на  јавни пов-

ршини - скверови. 

Договорот се склучува согласно Одлуката за вос-

поставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град 

Скоје и Општина Карпош за изработка проектна доку-

ментација, реализација и одржување на  јавни површи-

ни („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 2/19) доне-

сен од Советот на Град Скопје и Одлуката за воспоста-

вување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Карпош и Град Скопје, за изработка проектна докумен-

тација, реализација и одржување на јавни површини, 

донесен од Советот на Општина Карпош („Службен 

гласник на Општина Карпош“ бр. 6/19), согласно Зако-

нот за меѓуопштинска соработка.  

 

II НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Член 2 

Град Скопје се обврзува да ја финансира изработка-

та на проектната документација, реализацијата и од-

ржувањето на јавни површини на локација на терито-

рија на Општина Карпош и тоа: Зеленилото на аголот 

помеѓу бул. „Илинден“ и ул. „Никола Тесла“ и паркот 

кај маркет Веро и Пожарна во Карпош.  

Проценетата вреднос за изработка на проектната 

документација, поединечно за секоја јавна површина 

изнесува 122.500,00 ден. без ДДВ. 

Средствата можат да се користат исклучиво за на-

мената утврдена со ставот 1 од овој член, во согласност 

со прописите со кои се уредува проектирање изградба 

и одржување на ваков тип објекти и почитување на 

прописите кои се однесуваат на јавните набавки. 

Вкупниот износ на средствата од став 1 на овој 

член ќе се утврди по спроведување на постапките за 

јавна набавка за проектирање, реализација и одржу-

вање.                                                           

III СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНА 

НАБАВКА 

 

Член 3 

Постапката за јавните набавки за изработка на про-

ектна документација реализација и одржување на  јав-

ни површини на предвидените локации ќе ја спроведе 

Градот Скопје, согласно одредбите на Законот за јавни-

те набавки. 

 

IV НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 

 

Член 4 

 

Град Скопје ќе изврши исплата на финансиските 

средства по доставени фактури на: изработувачот на 

проектната документација, изведувачот на работите 

согласно проектната документација и Eкономскиот 

оператор одржувач на јавните површини. 

 

V НАДЗОР 

 

Член 5 

Град Скопје и Општина Карпош имаат право да оп-

ределат лица кои се должни да ги следат сите актив-

ности се до нивно конечно реализирање. 

 

VI  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 6 

Сите евентуални спорови договорните страни ќе ги 

решаваат спогодбено, а доколку тоа не е можно, ќе ги 

решава надлежниот суд во Скопје. 

 

Член 7 

Можните измени настанати по склучување на овој 

договор договорните страни ќе ги договорат спогодбе-

но и писмено ќе ги приклучат кон овој договор со 

анекс - договор.  

 

Член 8 

За се што не е предвидено со овој Договор важат 

одредбите од Законот за облигациони односи. 

 

Член 9 

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни при-

мероци, од кои  4 (четири) за Градот Скопје  и 2 (два) 

за Општината Карпош. 

 

Член 10 

Овој договор влегува во сила со денот на неговото 

потпишување. 

 
Град Скопје Општина Карпош 

Градоначалник, Градоначалник, 

Петре Шилегов, с.р. Стефан Богоев, с.р. 

  

Бр. 08-5898/1 Бр. 03-2230/2 

17 јуни 2019 година 24 јуни 2019 година 

Скопје Скопје 
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