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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

753. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014, 196/2015 и 140/2018) и член 97 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република 
Северна Македонија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  РАЗРЕШУ-
ВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА  УПРАВНИОТ 
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ 
MЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  ЗА   СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА КОЧАНИ 
 
1. Во Решението за разрешување и именување член 

на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ 
Mеѓуопштински центар за социјална работа Кочани бр. 
24- 1141/1 од 5 февруари 2019 година  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.35/2019), се врши 
исправка, така што  во  точка 2  од решението на-
место:„Љубица Крстова Гочевска“ треба да стои: „Љу-
бица Крстова Гоцевска“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-1141/3 Заменик на претседателот 

27 февруари 2019 година на Владата на Република 
Скопје  Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

754. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за употреба 

на јазиците („Службен весник на РМ“ бр. 7/2019) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 
196/2015 и 140/2018), Владата на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 25 февруари 2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ 
НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА  РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Агенцијата за примена на јазикот 

што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Репуб-
лика Северна Македонија се избира Илбер Села, со 
мандат од четири години. 

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

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

ка Северна Македонија.“  

 

Бр. 24-1707/1 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

755. 

Судскиот совет на Република  Северна Македонија, 

постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Зако-

нот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) 

в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 

бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 27.02.2019  година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Благоја Бошкоски, судија на Основниот суд Крушево, 

поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 28.02.2019 година.  

 

Бр. 02-382/1 Судски совет 

28 февруари 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 

756. 

Судскиот совет на Република  Северна Македонија, 

постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Зако-

нот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) 

в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 

бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 27.02.2019  година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Олга Попевска, судија на Основниот суд Скопје 2 

Скопје, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 28.02.2019 година.  

 

Бр. 02-383/1 Судски совет 

28 февруари 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
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757. 
Судскиот совет на Република  Северна Македонија, 

постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Зако-
нот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) 
в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 
бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 27.02.2019  година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Мира Анѓелеска, судија на Основниот суд Кичево со 
одделение Македонски Брод, поради навршени 64 го-
дини. 

Решението влегува во сила од 28.02.2019 година.  
 

Бр. 02-384/1 Судски совет 
28 февруари 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 
 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 
758. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија, 
по правосилно спроведена постапка врз основа на член 
53 од Законот за Судскиот совет на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18) и 
согласно член 41 став 2 од Законот за судовите („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/06, 35/08, 
150/10, 83/18 и 198/18), го објавува следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Ристо Силјаноски, судија на Основен суд – Охрид 

се разрешува од вршење на судиската функција, пора-
ди нестручно и несовесно вршење на судиската фун-
кција, согласно член 75 став 1 алинеја 10, а во врска со 
член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите. 

 
Бр. 02-395/1 Судски совет 

28 февруари 2019 година на Република  Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
       

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

759. 
Врз основа на член 90, став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 
192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ 

НАМЕНИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за геодетски работи за посебни на-

мени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15, 195/16, 2/17 и 
41/18), во членот 4, став (1) алинеја 2, зборовите „над-
лежните судови“ и зборот „вештачења“ се бришат. 

Член 2 

Во членот 7 во алинеја 3 сврзникот  „и“ се брише, а 

по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи: 

„ список на индикации за катастарски парцели; и“ 

 

Член 3 

Во членот 9 по ставот (8) се додаваат два нови ста-

ва (9) и (10) кои гласат: 

„(9) Податоците од анексот на геодетскиот елаборат 

од став  (8) на овој член треба да бидат содржани во ис-

правата за  правниот основ за запишување. 

(10) По исклучок од ставот (9) на овој член, кога 

анексот на геодетскиот елаборат за инфраструктурни 

објекти е изготвен во функција на усогласување на ат-

рибутните податоци содржани во xml/gml фајлот, со 

софтверската платформа која е во примена, заради нив-

но импортирање во базата на електронскиот катастар,  

анексот на геодетскиот елаборат не треба да биде сод-

ржан во правниот основ.“ 

 

Член 4 

По  членот 10-а се додава нов наслов и нов член 10-

б кој гласи: 

 

„Заверка на геодетскиот елаборат 

 

Член 10-б 

Геодетските елаборати доставени во електронска 

форма се заверуваат на начин што во електронската ба-

за на податоци се генерира електронски запис, односно 

известување потпишано со валиден сертификат изда-

ден од овластен издавач со кое подносителот на гео-

детскиот елаборат се известува дека е извршена/не е 

извршена заверка.“ 

 

Член 6 

Во членот 11 по ставот (23) се додава нов став (24) 

кој гласи: 

„ (24) Формата и содржината на списокот на инди-

кации за катастарски парцели е дадена во прилог бр. 21 

кој е составен дел на овој правилник.“ 

 

Член 7 

Во Правилникот за геодетски работи за посесбни 

намени („Службен весник на РепубликаМакедонија“ 

број 159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15, 195/16, 2/17 и 

41/18), прилогот број 1 се заменува со нов прилог. 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

 

Бр. 0101-2728/1 Управен одбор 

22 февруари 2019 година Претседател, 

Скопје Ирма Мандева, с.р. 
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760. 

Врз основа на член 74 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 
192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 ), Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за премер на недвижности („Служ-
бен весник на РепубликаМакедонија“ број 121/13, 
169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17 и 
41/18), во  членот 19 став (7) по алинејата 5 се додава 
нова алинеја 6 која гласи: 

„ - други вештачки  неплодни земјишта со „двнз““. 
По ставот (11) се додава нов став (12) коj гласи: 
„(12) Околното земјиште на катастарските парцели 

на кои се запишани згради/објекти, а се наоѓаат надвор 
од градежен реон (селски дворови ), како и други веш-
тачки неплодни земјишта ( јаловина и сл.),  се означу-
ваат како други вештачки  неплодни земјишта „двнз“. 

Во ставот (12) кој станува став (13) во делот зем-
јиште под истечни води, по алинеја 2 се додава нова 
алинеја 3 која гласи: 

„-други истечни води (јаз, вада и сл.) „див “.“ 
 

Член 2 
Во членот 20 зборовите „(помали павиљони, ки-

осци, настрешници, кокошарници, шупи, нужници и 
други градби од трошен материјал)“ се бришат. 

 
Член 3 

Во членот 23  во делот на  намената  В-јавни инсти-
туции,   поднамена-верски институции,  намената „Б5-
4“ се заменува со „В5-4“, намената „Б5-5“ се заменува 
со  „В5-5“, намената „Б5-6“ се заменува со  „В5-6“. 

 
Член 4 

Во членот 24 став (1) по алинејата 6 се додава нова 
алинеја 7 која гласи: 

 „ ГМ- гаражно место  (се применува  за  објектите 
за кои основните одобренија за градење се издадени 
заклучно со 27.08 2016 година)“. 

 
Член 5 

Во членот 36 став (3) по зборовите „тип од подкласи-
фикација во рамките на основната класификација“ се до-
даваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“. 

 
Член 6 

Во членот 37 став (4 ) по зборовите „тип од подкласи-
фикација во рамките на основната класификација“ се до-
даваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“. 

 
Член 7 

Во членот 38 став (4) по зборовите „тип од подкласи-
фикација во рамките на основната класификација“ се до-
даваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“. 

 
Член 8 

Во членот 41 став (3) по зборовите „тип од подкласи-
фикација во рамките на основната класификација“ се до-
даваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“. 

 
Член 9 

Во членот 43 став (3) по зборовите „тип од подкла-
сификација во рамките на основната класификација“ се 
додаваат зборовите: „име на инфраструктурниот об-
јект“,  а после зборот капацитет се додаваат зборовите 
„(мега бити во секунда/ број на оптички влакна)“.  

Член 10 
Во членот 44 став (2) по зборовите „тип од подкла-

сификација во рамките на основната класификација“ се 
додаваат зборовите:  „име на инфраструктурниот об-
јект.“  

 
Член 11 

Во членот 45 став (5), бројот „4“ се заменува со 
бројот „5“, а во ставовите (11) и (12),  бројот „ (9)“ се 
заменува со бројот „ (10) “. 

 
Член 12 

Во членот  73 по ставот (7) се додаваат два нови 
става (8) и (9) кои гласат: 

„(8) Податоците од анексот на геодетскиот елаборат 
од став  (7) на овој член треба да бидат содржани во ис-
правата за  правниот основ за запишување. 

(9) По исклучок од ставот (8) на овој член, кога 
анексот на геодетскиот елаборат за инфраструктурни 
објекти е изготвен во функција на усогласување на ат-
рибутните податоци содржани во xml/gml фајлот, со 
софтверската платформа која е во примена, заради нив-
но импортирање во базата на електронскиот катастар,  
анексот на геодетскиот елаборат не треба да биде сод-
ржан во правниот основ.“ 

 
Член 13 

Во членот 77 став (1) алинејата 7, сврзникот „и“ се 
брише и се додава нова алинеја 8 која гласи:  

„-преглед на технички податоци за придружни об-
јекти на инфраструктурен објект и“. 

 
Член 14 

Во членот 78 став (1) алинејата 7, сврзникот „и“ се 
брише и се додава нова алинеја 8 која гласи:  

„-преглед на технички податоци за придружни об-
јекти на инфраструктурен објект и“. 

 
Член 15 

Во членот 82 ставот (6) се менува и гласи: 
„(6) Геодетските елаборати доставени во електрон-

ска форма се заверуваат на начин што во електронската 
база на податоци се генерира електронски запис, од-
носно известување потпишано со валиден сертификат 
издаден од овластен издавач со кое подносителот на 
геодетскиот елаборат се известува дека е извршена/не е 
извршена заверка.“ 

 
Член  16 

Во членот 83 по ставот (14) се додава нов став (15) 
кој гласи:  

„(15) Формата и содржината на прегледот на тех-
нички податоци за придружни објекти на инфраструк-
турен објект од член 77 и 78 на овој правилник се даде-
ни во прилог број 19, кој е составен дел на овој правил-
ник.“  

 
Член 17 

Во Правилникот за премер на недвижности („Служ-
бен весник на РепубликаМакедонија“ број 121/13, 
169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17 и 
41/18), прилогот број 5 се заменува со нов прилог. 

 
Член 18 

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

 
Бр. 0101-2730/1 Управен одбор 

22 февруари 2019 година Претседател, 
Скопје Ирма Мандева, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

761. 

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), како и член 31 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија постапувајќи по барањето за издавање на 

лиценца за производство на електрична енергија, УП1 

бр. 12-03/19 од 24.01.2019 година на Друштвото за про-

изводство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО 

Скопје, на седницата одржана на 21.02.2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, се издава  привремена 

лиценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија од мала хидроцентрала  МХЕЦ 

“Тополка” со реф. бр 317.  

2. Привремената лиценца за производство на елек-

трична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија согласно 

член 44 од Законот за енергетика и член 32 од Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе 

донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвести-

торот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна до-

кументација со кој овој енергетски објект ќе биде ста-

вен во употреба.  

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 12-03/19  

21 февруари 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-

та лиценца 

Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ 

ТОПОЛКА ДОО Скопје, со седиште на булевар Свети 

Климент Охридски бр. 30 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремената лиценца ЕЕ - 

350.01.1/19 

 

4. Единствен матичен број 6974783 

 

5. Единствен даночен број  4080014546101 

 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, се смета производство на електрична 

енергија што носителот ќе го врши од обновлив из-

вор, МХЕЦ “Тополка” со реф. бр 317 во обем соглас-

но техничките карактеристики на производниот капа-

цитет.  
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Техничките карактеристики на производниот капа-

цитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од 

оваа привремена лиценца. 

 

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во МХЕЦ “Тополка” со реф. бр 317 со локација 

согласно издадено одобрение за градење. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценцата има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија во сог-

ласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ 

акт, како и во согласност со Мрежните правила за дис-

трибуција на електрична енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценцата 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 мала хидроелектрана 

приклучена на дистрибутивна мрежа: 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

“Тополка” со реф. бр. 317;  

2. 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 на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

3. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – Хори-

зонтална Пелтон, 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 2115 kW, 

- Номинален проток: 2,3 m³/s, 

- Номинален нето пад: 80,79m, 

- Номинална брзина: 300 -1 

4. Податоци за генератор: 

- тип, производител и номинални податоци – Син-

хрон, Марели Мотори Италија со хоризонтално вра-

тило; 

- Номинални податоци: 

- Привидна моќност: 2350 kVA, 

- Моќнoст активна: 1997,5 kW, 

- Фреквенција: 50Hz 

- Номинален напон: 10/1 kV, 

- Номинална брзина: 300 -1 

- Номинален фактор на моќност: 0, 85 

5. Податоци за трансформатор – Тесар Италија: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 2400 kVA, 

- Номинален напон: 10/1 kV/kV 

__________ 

762. 

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

член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија постапувајќи по барањето за издавање на 

лиценца за снабдување со електрична енергија, УП1 

бр. 12-158/18 од 28.12.2018  година на Друштвото за 

трговија и услуги ФЛОУ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, на 

седницата одржана на 21.02.2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија и услуги ФЛОУ ПАУ-

ЕР ДООЕЛ Скопје, се издава лиценца за вршење на 

енергетската дејност снабдување со електрична енер-

гија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, “Лиценца за 

вршење на енергетска дејност снабдување со електрич-

на енергија”, кој што е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Северна Македонија“.  

 

УП1 бр. 12-158/18  

21 февруари 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштвото за трговија и услуги ФЛОУ ПАУЕР ДО-

ОЕЛ Скопје со седиште на бул. Партизански Одреди 

бр.43-Б/10 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

21.02.2019 година 

4. Датум на важење на лиценцата 

21.02.2029 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 348.11.1/19 

 

6. Број на деловниот субјект – 7319479 

 

7. Единствен даночен број – 40800185577630 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и на други учесници на па-

зарот на електрична енергија согласно член 100 од  За-

конот за енергетика. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и 

продажба на електрична енергија  и договори за за-

купување на преносен и/или дистрибутивен капаци-

тет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 

целата територија на Република Северна Македонија и 

странство. 
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11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, Правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-

вила за дистрибуција за електричната енергија која се 

обврзал да ја испорача на своите потрошувачи 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

со електрична енергија и правилата за пазар на елек-

тричната енергија; 

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во 

однос на сигурноста и обемот на снабдувањето, 

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квали-

тет утврден во правилата за снабдување со електрична 

енергија, 

- обезбеди недискриминаторен третман на сите пот-

рошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечени-

те подрачја, 

- ги објави на својата веб страница општите услови 

на своите договори за снабдување со електрична енер-

гија за малите потрошувачи и домаќинствата, 

-  овозможи потрошувачите да добиваат редовни и 

точни известувања за реалната потрошувачка и трошо-

ците за електрична енергија, за да можат да управуваат 

со својата потрошувачка, 

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен 

и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошу-

вачот, во рок не подолг од три недели од денот кога 

потрошувачот доставил барање за снабдување до нови-

от снабдувач со електрична енергија, 

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со 

електрична енергија, потрошувачот да добие конечно 

затворање на сметката во рок од шест недели од наста-

нувањето на промената на снабдувачот, 

- воспостави постапки за ефикасно решавање на 

приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, 

вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спо-

рови и обврска за враќање и/или компензација на сред-

ства кога е тоа оправдано, 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и резервираниот капацитет и регулира-

ните услуги од операторот на електропреносниот сис-

тем и/или операторите на електродистрибутивните сис-

теми, 

- доставува до операторот на електропреносниот 

систем податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачка на електрична енергија за своите потрошу-

вачи, неопходни за пресметка на дебалансите; 

- ги објавува општите статистички податоци пов-

рзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид 

заштитата на доверливоста; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 

извештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Северна Македонија; 
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- 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 

снабдување 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; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите; 

 

12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика да доставува известува-

ња за сите околности, настани и промени кои што 

имаат или би можеле да имаат влијание врз вршење-

то на енергетската дејност снабдување со електрич-

на енергија; 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 
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17. 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 ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

763. 

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), како и член 31 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија постапувајќи по барањето за издавање на 

лиценца за производство на електрична енергија, УП1 

бр. 12-159/18 од 28.12.2018  година на Друштвото за 

производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕР-

ЏИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана на 

21.02.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, се из-

дава привремена лиценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична енергија од мала хид-

роцентрала  МХЕЦ “Крапска” со реф. бр 45.  

2. Привремената лиценца за производство на елек-

трична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија согласно 

член 44 од Законот за енергетика и член 32 од Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе 

донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвести-

торот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна до-

кументација со кој овој енергетски објект ќе биде ста-

вен во употреба.  

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 

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

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

ка Северна Македонија“. 

 

УП1 бр. 12-159/18  

21 февруари 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-

та лиценца 

Друштво за производство на електрична енергија 

АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на 

ул. 1632, бр.46, Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремената лиценца ЕЕ - 

349.01.1/19 

 

4. Единствен матичен број  6974554 

 

5. Единствен даночен број  4043014516650 

 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, се смета производство на електрич-

на енергија што носителот ќе го врши од обновлив 
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извор, МХЕЦ “Крапска” со реф. бр 45 во обем сог-

ласно техничките карактеристики на производниот 

капацитет.  

Техничките карактеристики на производниот капа-

цитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од 

оваа привремена лиценца. 

 

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во МХЕЦ “Крапска” со реф. бр 45 со локација 

согласно издадено одобрение за градење. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценцата има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија во сог-

ласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ 

акт, како и во согласност со Мрежните правила за дис-

трибуција на електрична енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носите-

лот на привремената лиценцата во врска со врше-

њето на енергетската дејност, неговото учество на 

пазарот на електрична енергија, начинот и поста-

пката за доставување на извештаи за финансиското 

работење и начинот на извршување на дејноста, ка-

ко и начинот и постапката за доставување на из-

вештаи, информации и други податоци потребни за 

следење на функционирањето на пазарот на елек-

трична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за 

вршење на енергетска дејност производство на 

електрична енергија.  

ПРИЛОГ 2. Податоци за мала хидроелектрана 

приклучена на дистрибутивна мрежа: 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

“Крапска” со реф. бр 45;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа; 

3. топографска карта со размер 1:25000; 

4. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2019 година, 

- година на почеток на работа - 2019 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

5. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – Пел-

тон вертикална, FEROINVEST, 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 727 kW, 

- Номинален проток: 0,65 m³/s, 

- Номинален нето пад: 127m, 

- Номинална брзина: 600 -1 

6. Податоци за генератор: 

- тип, производител и номинални податоци – три-

фазен синхрон, MARELLI MOTORI; 

- Номинални податоци: 

- Привидна моќност: 770 kVA, 

- Моќнoст активна: 693 kW, 

- Номинален напон: 0,4 kV, 

- Номинална брзина: 600 -1 

- Номинален фактор на моќност: 0, 9 

7. Податоци за трансформатор – трофазен сув, 

TESAR: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 800 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/0,4 kV/kV; 
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