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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

861. 
Врз основа на член 24 од Законот за основање на 

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18) 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 12 март 2019 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ФИНАНСИРАНИ  

ОД ПРОГРАМАТА ИПАРД 2014-2020 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката за користење 

на финансиска поддршка за мерките за рурален развој 
финансирани од Програмата ИПАРД 2014-2020 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/16) во членот 1  зборовите „и мерката ,,Диверзифи-
кација на земјоделските стопанства и развој на рурал-
ните економски активности“ се заменуваат со зборови-
те ,,мерката „Диверзификација на фармите и развој на 
бизниси“ и мерката ,,Инвестиции во рурална јавна ин-
фраструктура““.   
 

Член 2 
 Во членот 2 во точката 3 по зборовите: „заштита на 

работното место“ се додава запирка и се додаваат збо-
ровите: „градежништво, енергија и култура“. 

Во точката 8 по зборовите: „студии за животната 
средина“ се додаваат зборовите: „инвестициска сту-
дија,„ и по првата реченицата се додава нова реченица 
која гласи:  

„Во мерката „Инвестиции во рурална јавна инфрас-
труктура“ овие трошоци се оправдани само во случај 
кога е спроведена јавна набавка според правилата на 
ПРАГ.“. 

По точката 12 се додаваат четири нови точки 13, 14, 
15 и 16 кои гласат: 

„13. „Набавки и грантови  за надворешни активнос-
ти на ЕУ (ПРАГ)“ e практичен водич на процедурите за 
склучување договори кои се однесуваат на сите надво-
решни активности на ЕУ, финансирани од општиот бу-
џет на ЕУ (буџетот на ЕУ) и Европскиот фонд за развој 
(ЕДФ ). 

14. „Повеќегодишен буџетски план (ПГБП)“ е план 
за јавни набавки кој ги вклучува сите активности, пот-
ребниот буџет за секоја активност поединечно и време-
то на извршување на инвестициските  активности. 

15. „Инвестициска  студија“ е студија која содржи  
информации за барателот, опис на целта на инвестици-
јата, економска и финансиска анализа, проекција на 
приходи и  расходи, биланс на обврски по основ на 
кредит, билансот на успех, генерирање на нето прихо-
ди како други податоци предвидени во образецот обез-
беден од страна на Агенцијата.  

16. „Тендерска документација“е збир на документи, 
информации и услови кои се основа за подготовка и 
евалуација на пријавата за учество или  понудата во по-
стапка за јавна набавка.“. 

Член 3 
Во членот 5 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи: 
„(3) По исклучок од став (2) на овој член  целокуп-

ната документација во врска со јавната набавка (тен-
дерска документација, најдобра рангирана понуда, до-
говори и сродни документи)  треба да биде на англиски 
јазик и во обрасци предвидени со правилата на ПРАГ.“ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 
       

Член 4 
Во членот 6 во ставот (2) зборовите: „Службен вес-

ник на Република Македонија“ се заменуваат со зборо-
вите: „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ и зборовите: „Република Македонија“ се замену-
ваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

Ставот (4) се  менува и гласи: 
„По објавувањето на јавниот повик Агенцијата мо-

же да го продолжи рокот за доставување на барања за 
финансиска поддршка пропишан во став (3) на овој 
член но не подолго од 15 дена.“ 

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:  
„(5)  Јавниот повик од став (1) на овој член особено 

треба да ги содржи следните елементи: 
- образец на барањето за финансиска поддршка; 
- потребни документи кои треба да се достават со 

барањето за финансиска поддршка;    
- општите критериуми за соодветност на барањата 

за финансиска поддршка; 
- специфични критериуми за соодветност на бара-

њата за финансиска поддршка по одделни мерки и  
- начин на рангирање и бодување  на барањата за 

финансиска поддршка  согласно Програмата за рура-
лен развој од ИПА (ИПАРД) 2014-2020.“ 

Ставот (5) станува став (6). 
 

Член 5 
Во членот 9 ставoт (3) се брише. 
Ставовите (4), (5), (6) , (7), (8) и (9)  стануваат ста-

вови (3), (4), (5), (6) , (7) и (8). 
По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи: 
„(9) Проверката на документацијата поврзана со 

јавната набавка (нацрт тендерско досие, најдобра ран-
гирана понуда, договори и сродни документи), се врши 
согласно правилата на ПРАГ.“ 

 
Член 6 

Во членот 10 во ставот (14) точката на крајот на ре-
ченицата се заменува со запирка и се додаваат зборови-
те: „освен за мерката „Инвестиции во рурална јавна ин-
фраструктура“.“. 

 
Член 7 

По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи:   
 

„Член 10-а 
„(1) При  поднесување на барање за финансиска 

поддршка за мерката „Инвестиции во рурална јавна ин-
фраструктура“, барателот, општина односно јавно 
претпријатие треба да достави: 

- инвестициска студија во образец предвиден во јав-
ниот повик за доставување на барања за финансиска 
поддршка со која ќе докаже одржливост на проектот за 
најмалку пет години од последната исплата; 

- одобрение за градба;  
- нацрт тендерска документација; 
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- доказ за  усогласеност на инвестицијата со Локал-
ната стратегија за развој на општината во која се наоѓа 
инвестицијата и   

- доказ дека инвестицијата ќе биде реализирана  на 
земјиште во државна сопственост/општинска сопстве-
ност или во случај кога станува збор за приватна соп-
ственост дека Законот за експропријација или Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство   е почиту-
ван. 

(2) Кога барањето од став (1) на овој член го доста-
вува општина кон барањето и документацијата од став 
(1) на овој член го доставува и следното: 

- одлука донесена од Советот на општината за при-
оритет на проектот   за развој на општината и усогласе-
носта на проектот со плановите за локален развој; 

 - одобрение/согласност за изведување на инвести-
цијата од Министерството за култура и / или Минис-
терството за транспорт и врски, во случај кога има на-
мера да инвестира во населени места кои се опфатени 
со Законот за културата; 

- одобрение за изведување на инвестицијата   од 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, во случај  кога има намера да инвестира во на-
селени места, кои се заштитени со Законот за животна-
та средина. 

(3) Кога барањето од став (1)  на  овој член го дос-
тавува  јавно претпријатие, кон барањето и документа-
цијата од став (1) на овој член доставува и одлука до-
несена од страна на Управниот одбор за усогласеноста 
на проектот со Годишните планови. 

 
Член 8 

Во членот 11 став (2) алинејата 3 се менува и гласи: 
„– по  последната исплата за времетраење на дого-

ворот за финансиска поддршка“. 
 

Член 9 
Во членот 12 во алинејата 3 по зборот „план“ се до-

даваат зборовите: „или инвестициската студија;“. 
Во алинејата 12 сврзникот „и“ се заменува со точка 

и запирка . 
Во алинејата 13 точката на крајот на реченицата  се 

заменува со точка и запирка и се додаваaт  шест нови  
алинеи  14 ,15,16 ,17, 18 и 19 кои гласат: 

„- барањето за финансиска поддршка  не  е  доста-
вено на образец и на начин  согласно  јавниот повик; 

- барањето за финансиска поддршка не е пополнето 
со потребните податоци согласно јавниот повик; 

- документацијата или постапките за јавни набавки 
не се во согласност со правилата на ПРАГ; 

- постои судир  на интереси на лицата вклучени во 
постапката за јавна набавка; 

- ако барателот не дозволи и не обезбеди монито-
ринг активности на набљудувачите во согласност со 
правилата на ПРАГ и одредбите од преддоговорот за 
имплементација на проектот и 

- ако најдобро рангираната понуда и постапка пов-
рзана со изборот на најдобро рангирана понуда  не се 
во согласност со правилата и принципите на правилата 
на ПРАГ и одредбите од преддоговорот за имплемента-
ција на проектот. 

 
Член 10 

Во членот 13 по ставот (7) се додаваат два нови ста-
ва (8) и (9) кои гласат: 

„(8) Износот на финансиската поддршка одобрена 
на барателот во мерката „Инвестиции во рурална јавна 
инфраструктура“ се пресметува врз основа на прифат-
ливите трошоци, потврдени со проектна документација 
врз основа на преглед на количини и проценка на реви-
дирани трошоци, заверени од овластени архитекти/гра-
дежни инжинери.  

(9) Во случај нето приходот од инвестицијата да е 
еднаков или е над 25% за целиот период  на проектот, 
инвестицијата од мерката предвидена во став (8) на 
овој член се смета за инвестиција кој генерира значи-
телно нето приходи и во тој случај се применува помал 
процент на финансиска поддршка, согласно ИПАРД 
Програмата 2014-2020.“ 

 Ставовите (8), (9), (10) стануваат ставови (10), (11) 
и (12). 

      
Член 11 

Во членот 14 по ставот (2)  се додава нов став (3) 
кој гласи: 

„(3) Барателот не може да врши измени на барање-
то за финансиска поддршка по однос на предметот на  
инвестицијата по  неговото поднесување до Агенција-
та“. 

 
Член 12 

Во членот 15 по ставот (4) се додаваат три нови ста-
ва (5), (6) и (7) кои гласат: 

„(5) Барaтелот кој поднесува барање за исплата по 
мерката „Инвестиции во  рурална јавна инфраструкту-
ра“ може да поднесе барање за едно авансно плаќање 
во период од два месеца по склучувањето на договорот 
за финансиска поддршка. Авансното плаќање не смее 
да надмине износ поголем од 10% од вкупните прифат-
ливи трошоци, утврдени во договорот за финансиска 
поддршка. 

(6) Во случај на авансното плаќање  од став (5) на 
овој член, барателот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 110% од износот на авансот. 

(7) Барателот може да поднесе барање и за исплата 
на финансиска поддршка на рати но најмногу четири, 
ако истото е предвидено во договорот за финансиска 
поддршка. Агенцијата може да одобри исплата на рати 
само ако се извршени и платени мнозинството од про-
ектни инвестиции (повеќе од 25% од трошоците ут-
врдени со договорот).“ 

 
Член 13 

Во членoт 16  став (1)  во  алинејата  5  точката на 
крајот на алинејата се заменува со точка и запирка и се 
додава   нова  алинеја 6   која гласи:  

„- не ја заврши инвестицијата во рокот и согласно 
условите предвидени во договорот за финансиска под-
дршка.“. 

 
Член 14 

Членот 17 се менува и гласи: 
„(1) Барањата за финансиска поддршка  кои ги ис-

полнуваат условите за користење  на финансиска под-
дршка се рангираат со соодветни бодови согласно  јав-
ниот повик за доделување на финансиска поддршка. 

(2) Рангирањето на барањата за финансиска под-
дршка се користи како метод за избор на барања за фи-
нансиска поддршка во случај кога вкупниот износ на 
бараната финансиска поддршка на соодветни  баратели 
е повисок од расположливите средства за одредена 
мерка од јавниот повик.“ 



 Стр. 4 - Бр. 58                                                                                        19 март 2019 
 

Член 15 
Членот 18 се брише. 
 

Член 16 
По членот 20  се додаваат пет нови члена 20-а, 20-б, 

20-в, 20-г и 20-д кои гласат: 
 

„Член 20-а 
(1) Агенцијата склучува преддоговор за имплемен-

тација на проектот со сите баратели чиј проект е соод-
ветен во рамките на расположливите средства за мер-
ката „Инвестиции во  рурална јавна инфраструктура“ 
во кој се  дефинираат правата и обврските на двете до-
говорни страни. 

(2) Преддоговорот од ставот (1) на овој член  ги 
содржи особено следните  елементи: 

- назив и вид на инвестиција; 
- максималната горна граница на вкупните прифат-

ливи трошоци; 
- клаузула за обврската на барателот да ги  одржи 

инвестициската студија, проектната документација и  
инвестицијата   непроменети за време на понатамошна-
та административна постапка и постапка за јавни на-
бавка до потпишување на договорот за финансиска 
поддршка; 

- рок за поднесување на нацрт тендерска докумен-
тација на одобрување во согласност со правилата на 
ПРАГ, кој не треба да биде подолг од една година од 
потпишувањето на  преддоговорот; 

- рок за спроведување на постапката за јавни набав-
ки во согласност со правилата на ПРАГ и 

-  обврска на барателот да им дозволи на набљуду-
вачите на Агенцијата да ја следат постапката за јавна 
набавка. 

 
Член 20-б 

(1) Барателот треба да изврши јавни набавки за 
спроведување на проектот / инвестицијата во соглас-
ност со правилата на ПРАГ  како што е објавено на ин-
тернет страната на EuropeAID. 

(2) Барателот  во постапките за јавни набавки треба 
да користи шаблони на англиски јазик, како што се 
предвидени во анексите на правилата на ПРАГ . За си-
те пишани постапки, треба да се користи  англискиот 
јазик.  

(3) Барателот  треба да ја достави целокупната пот-
ребна документација во затворен плик со препорачана 
пошта во печатена форма и електронска верзија  во ро-
кови утврдени со преддоговор за имплементација на 
проектот и / или правилата според ПРАГ. 
 

Член  20-в 
(1) Барателот  доставува предлог  тендерската доку-

ментација  во рокот утврден во преддоговор за импле-
ментација на проектот.  

(2) Рокот за доставување на предлог тендерската 
документација може да биде продолжен со склучување 
на анекс на преддоговорот за имплементација на про-
ектот, доколку предлогот за склучување на анексот се 
достави до Агенцијата  најмалку два месеца пред истек 
на крајниот рок за поднесување. 

(3) Во случај кога доставувањето на предлог тен-
дерската документација е  по истекот на рокот  предви-
ден во преддоговорот за имплементација на проектот, 
Агенцијата го одбива барањето за финансиска под-
дршка.  

(4) Доколку предлог тендерската документација е 

некомплетна или нејасна, Агенцијата го задолжува ба-

рателот да достави дополнување или појаснување во 

рок не пократок од осум дена од добивањето на извес-

тувањето од страна на Агенцијата. 

(5) Во случај кога барателот нема да постапи сог-

ласни став (4) на овој член и во случај  кога предлог 

тендерската документација  не е во согласност со   пра-

вилата на ПРАГ и одредбите од преддоговорот за им-

плементација на проектот, Агенцијата  нема да додели 

финансиска поддршка. 

 

Член 20-г 

Барателот треба документацијата  за објавување на 

јавната набавка (оглас за јавна набавка) да ја достави 

до Агенцијата  и истата ќе биде објавена на интернет 

страната на EuropeAID и на веб страната на Агенци-

јата. 

 

Член 20-д 

(1) Барателот  е должен да им овозможи на   набљу-

дувачите  назначени од Агенцијата  да ја следат рабо-

тата на комисијата за јавни набавки формирана од ба-

рателот за време на постапките за јавни набавки во сог-

ласност со правилата на ПРАГ. 

(2) По  завршување  на евалуацијата, комисијата за 

јавни набавки до Агенцијата доставува извештај од 

спроведената постапка заедно со сите понуди примени 

од економските оператори,  најдобро рангирана понуда  

како и соодветните анекси предвидени во ПРАГ. 

(3) Агенцијата врши административна  контрола на 

документацијата од став (2) на овој член во насока да-

ли се исполнети правилата предвидени во ПРАГ . 

(4) Доколку документацијата од став (2) на овој 

член е некомплетна и е во спротивност со правилата на 

ПРАГ, Агенцијата го задолжува барателот во рок од 

осум дена  да ги отсрани недостатоците и да ја компле-

тира документацијата. 

(5) Во случај барателот да не постапи согласно став 

(4) на овој член, Агенцијата нема да додели финансис-

ка поддршка. 

(6) По одобрувањето на најдобро рангираната по-

нуда, барателот  склучува договор за финансиска под-

дршка со Агенцијата. 

(7) По одобрување на документацијата поврзана со 

јавната набавка од страна на Агенцијата и  по склучу-

вање на договорот за финансиска поддршка со Агенци-

јата барателот склучува договор со економскиот опера-

тор кој е избран во постапка за јавна набавка.“ 

 

Член 17 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-1497/1   Претседател на Владата 

12 март 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

862. 
Врз основа на член 15 став (7) од Законот за гро-

бишта и погребални услуги („Службен весник на Рe-
публика Македонија“ бр. 86/08, 156/10, 53/11, 163/13 
152/15 и 31/16) и член 4 став (2) од Законот за прибаву-
вање и размена на докази и податоци по службена 
должност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/13),  министерот за транспорт и врски до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРО-
БИШТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА И ФОРМАТА, СОД-
РЖИНАТА  И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИС-
ТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА  

УПРАВИТЕЛ СО ГРОБИШТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на барањето и потребната доку-
ментација, формата и содржината на образецот на доз-
волата за управување со гробишта, како и начинот на 
издавање и одземање на дозволата и формата, содржи-
ната  и начинот на водење на регистарот за издадени и 
одземени дозволи за управител со гробишта. 

 
Член 2 

За издавање на дозвола за управување со гробишта, 
правното лице  поднесува писмено барање до Минис-
терството за транспорт и врски. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 
став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Кон барањето од член  2 од овој правилник се под-
несува следната документација: 

- доказ дека има седиште во Република Северна 
Македонија; 

- доказ дека е регистрирано во Централниот регис-
тар на Република Северна Македонија; 

- доказ дека не е поведена стечајна постапка или 
постапка за ликвидација;  

- доказ дека одговорното лице или член на органот 
на управување на правното лице не е правосилно осу-
дено за кривично дело во јавните финансии, платниот 
промет и стопанството или кривични дела против ра-
ботните односи, додека траат  последиците од пресу-
дата; 

- доказ дека на правното лице не му е изречена 
прекршочна санкција забрана за вршење професија, 
дејност или должност во траење од една или повеќе го-
дини;  

- доказ дека финансиски е способен, односно свои-
те сегашни и идни обврски, под нормални услови за ра-
ботење да може да ги исполнува во период од 12 ме-
сеца, што се докажува со документ за економска и фи-
нансиска способност издаден од Централниот регистар 
на Република Северна Македонија;  

- доказ дека е осигурен во осигурително друштво и 
да приложи писмен доказ за способноста за надоместу-
вање на евентуална штета настаната по однос на одго-
ворноста во вршењето на неговата дејност во соглас-
ност со закон и други прописи;  

- доказ дека има најмалку пет вработени лица од 
кои двајца со високо образование (инженер архитект, 
градежен инженер, инженер за холтикултура или еко-
номист) и тројца со средно образование (геодетски тех-
ничар, економски техничар, хигиеничар, техничар за 
холтикултура или чувар), има соодветна техничка оп-
рема и минимални здравствено - санитарна услови за 
вршење на дејноста согласно со прописите за здрастве-
но - санитарна заштита и  

- доказ дека не поседува дозвола за вршење на пог-
ребални услуги.  

 
Член 4 

Дозволата за управување со гробишта се издава на 
образец „Дозвола за управување со гробишта“ во А4 
формат, во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на дозволата 
од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Дозволата за управување со гробишта се одзема од 
страна на органот надлежен за работите од областа на 
комуналните работи на предлог на надлежен инспек-
тор, доколку управителот на гробиштата престане да ги 
исполнува условите утврдени во член 15 став (1) од За-
конот за гробишта и погребални услуги. 

 
Член 6 

Регистарот за издадени и одземени дозволи за упра-
вител со гробишта се води во форма на книга, израбо-
тена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни 
во бела боја. 

Формата и содржината на регистарот од став 1 на 
овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник.   

 
Член 7 

Регистарот за издадени и одземени дозволи за упра-
вител со гробишта се води во пишана форма, а може да 
се води и во електронска форма. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот на барањето и потребната докумен-
тација, формата и содржината на образецот на дозвола-
та за управување со гробишта, како и начинот на изда-
вање и одземање на дозволата и формата, содржината  
и начинот на водење на регистарот за издадени и одзе-
мени дозволи за управител со гробишта („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 9/14). 

 
Член 9 

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

 
Бр. 01 – 2448/1 Министер 

12 март 2019 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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863. 
Врз основа на член 21 став (11) од Законот за гро-

бишта и погребални услуги („Службен весник на Рe-
публика Македонија“ бр. 86/08, 156/10, 53/11, 163/13 
152/15 и 31/16) и член 4 став (2) од Законот за прибаву-

вање и размена на докази и податоци по службена 
должност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/13), министерот за транспорт и врски до-
несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-

ЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕ-

БАЛНИ УСЛУГИ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И 

ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА, КАКО И ФОРМА-

ТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДА-

ДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ  НА  

ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на барањето и потребната доку-
ментација, формата и содржината на образецот на доз-
волата за вршење на погребални услуги, начинот на из-
давање и одземање на дозволата, како и формата и сод-

ржината на регистарот за издадени и одземени дозволи 
за вршење на погребални услуги. 

 
Член 2 

За издавање на дозвола за вршење на погребални 
услуги физичкото лице односно правното лице, подне-
суваат писмено барање до Министерството за тран-

спорт и врски. 
Формата и содржината на образецот на барањето од  

став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Кон барањето од член  2 од овој правилник се под-

несува следната документација: 
- доказ дека има живеалиште, односно седиште во 

Република Северна Македонија;  
- доказ дека е регистрирано во Централниот регис-

тар на Република Северна Македонија за вршење на 
дејност на погребални и придружни активности;  

- доказ дека не е поведена стечајна постапка или 

постапка за ликвидација;  
- доказ дека одговорното лице или член на органот 

на управување на правното лице, односно физичкото  
лице да не е правосилно осудено за кривично дело во 
јавните финансии, платниот промет и стопанството или 
кривични дела против работните односи, додека траат 
последиците од пресудата или да не му е изречена 
прекршочна санкција забрана на вршење на дејноста во 

траење од една или повеќе години;  
- доказ дека финансиски е способно, односно свои-

те сегашни и идни обврски, под нормални услови за ра-
ботење да може да ги исполнува во период од 12 месе-
ца што се докажува со документ за економска и финан-
сиска способност издаден од Централниот регистар на 
Република Северна Македонија;  

- доказ дека е осигурен во осигурително друштво и 

да приложи писмен доказ за способноста за надоместу-

вање на евентуална штета настаната по однос на одго-

ворноста во вршењето на неговата дејност во соглас-

ност со закон;  

- доказ дека има најмалку три вработени лица од 

кои две лица за вршење на погребување и да поседува 

соодветна техничка опрема и  

- доказ дека не поседува дозвола за управување со 

гробишта. 

 

Член 4 

Дозволата за вршење на погребални услуги се изда-

ва на образец „Дозвола за вршење на погребални ус-

луги“ во А4 формат, во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на дозволата 

од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Дозволата за вршење на погребални услуги се одзе-

ма од страна на органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на комуналните ра-

боти на предлог на надлежниот инспектор, доколку 

правното односно физичкото лице престанат да ги ис-

полнуваат условите утврдени во член 21 став (1) од За-

конот за гробишта и погребални услуги. 

 

Член 6 

Регистарот за издадени и одземени дозволи за 

вршење на погребални услуги се води во форма на 

книга, изработена од тврди корици и нумерирани внат-

решни страни во бела боја. 

Формата и содржината на регистарот од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник.   

 

Член 7 

Регистарот за издадени и одземени дозволи за 

вршење на погребални услуги се води во пишана 

форма, а може да се води и во електронска форма. 

 

Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на образецот на барањето и потребната докумен-

тација,  формата и содржината на образецот на дозво-

лата за вршење на погребални услуги, начинот на изда-

вање и одземање на дозволата, како и формата и сод-

ржината на регистарот за издадени и одземени дозволи 

за вршење на погребални услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 33/14). 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01 – 2449/1 Министер 

12 март 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

865. 
Врз основа на член 71 став (2) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н 

ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕЗИДУИ И НЕДОЗВОЛЕНИ 
СУПСТАНЦИИ КАЈ ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗ-
ВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО  

ЗА 2019 ГОДИНА 
                        

Член 1 
Со овoј план се утврдува мониторинг на резидуи и 

недозволени супстанции кај живи животни, производи 
и суровини од животинско потекло за 2019 година. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на мониторинг на присуство на 
резидуи и контаминенти во живи животни и храна од 
животинско потекло се врши во согласност со Глава II 
од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг 
и контрола на присуството на резидуи и контаминенти 
во живите животни и храната од животинско потекло, 
начинот на вршење на официјалните контроли и поста-
пките за мониторинг и контрола на резидуи и недозво-
лени супстанции и мерките кои се преземаат во случај 
на сомнение и на позитивен наод на присуство на рези-
дуи и недозволени супстанции (*1). 

Начинот на вршење на постапките за мониторинг 
на резидуи и недозволени супстанции се врши во сог-
ласност со Глава III од Правилникот за начинот на 
вршење на мониторинг и контрола на присуството на 
резидуи и контаминенти во живите животни и храната 
од животинско потекло, начинот на вршење на офици-
јалните контроли и постапките за мониторинг и кон-
трола на резидуи и недозволени супстанции и мерките 
кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен 
наод на присуство на резидуи и недозволени суп-
станции (*1). 

 
Член 3 

Селекцијата на фармаколошки активни супстанции 
кои ќе бидат вклучени во овој план, се врши согласно:  

- Прилог I од Правилникот за начинот на вршење 
на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и 
контаминенти во живите животни и храната од живо-
тинско потекло, начинот на вршење на официјалните 
контроли и постапките за мониторинг и контрола на 
резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се 
преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод 
на присуство на резидуи и недозволени супстанции 
(*1); 

- Листата на фармаколошки супстанции одобрени 
за употреба во ветеринарната медицина (*2); 

- Списокот на ветеринарно - медицински препарати 
за кои е дадено решение за одобрение за ставање во 
промет; 

- Решението за забрана за производство, увоз, посе-
дување, продажба, снабдување и/или употреба на одре-
дени видови ветеринарно - медицински препарати; 

- Правилникот за општите барања за безбедност на 
храната; 

- Правилникот за општите барања за безбедност на 
храната во однос на максималните нивоа на одделни 
контаминенти (*3); 

- Правилникот за општите барања за безбедност на 
храната во однос на максимално дозволените нивоа на 
резидуи од пестициди во или врз храната (*4) и 

- Правилникот за условите за ставање во промет на 
медицирана храна за животни, формата и содржината 
на ветеринарниот рецепт за медицирана храна за жи-
вотни и начинот на негово издавање (*5). 

 
Член 4 

Храната од животинско потекло не се употребува 
доколку се детектираат супстанциите кои се забранети 
за производство, увоз, поседување, продажба, снабду-
вање и употреба на ветеринарно – медицинските пре-
парати наменети за апликација кај фармските животни 
за производство на производи за исхрана на луѓето и 
аквакултурата дадени во Решението за забрана за про-
изводство, увоз, поседување, продажба, снабдување 
и/или употреба на одредени видови ветеринарно - ме-
дицински препарати и член 26 став 2 од Правилникот 
за општите барања за безбедност на храната. 

При спроведувањето на овој план, максимално доз-
волените нивоа на одредени супстанции (пестициди, 
микотоксини, тешки метали и други контаминенти) 
кои се дозволени да се детектираат во земените приме-
роци се дадени во Правилникот за општите барања за 
безбедност на храната  во однос на максималните ни-
воа на одделни контаминенти (*3) и Правилникот за 
општите барања за безбедност на храната во однос на 
максимално дозволените нивоа на резидуи од пестици-
ди во или врз храната (*4). 

 
Член 5 

Овој план се спроведува во текот на целата година 
од страна на официјалните ветеринари во секоја под-
рачна единица на месечно ниво преку доставување на 
работен налог за земање на мостри предвидени со овој 
план во однос на бројот на примероци и видот на испи-
тувања кои се предвидени со овој план. Мострирањето 
се врши во променливи интервали распоредени во те-
кот на целата година во фарми, кланици, млекарници, 
објекти за преработка на риба и центри за собирање и 
пакување на јајца. Земајќи го во предвид сезонското 
колење на овци и јагниња, сезонското производство на 
овчо и козјо млеко, сезонскиот период на производство 
на мед и сезоната на дозволен лов во однос на мостри-
рањето на дивеч, истото се врши во согласност со него-
виот сезонски карактер на производство.  

 
Член 6 

Лабораториските испитувања предвидени со овој 
план ги врши овластена лабораторија од страна на ди-
ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.  

 
Член 7 

Резидуите или групите на супстанции кои се испи-
туваат според видот на животното, храната за исхрана 
на животните, вклучувајќи ја и водата за поење и про-
изводите од животинско потекло се дадени во  Прилог 
1, кој е составен дел на овој план. 

 
Член 8 

Бројот на мостри кои е предвидено да се земат спо-
ред видот на животното, храната за исхрана на живот-
ните, вклучувајќи ја и водата за поење и производите 
од животинско потекло, по групи на супстанции се да-
дени во Прилог 2, кој е составен дел на овој план. 

 
Член 9 

Минималната количина на примерок која е потреб-
на за испитување на супстанциите по категории на жи-
вотни и животински производи, предвидени со овој 
план е следната: 
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Член 10 

Средствата за надоместување на трошоците за зе-

мањето мостри и лабораториските испитувања во виси-

на од 22.200.000,00 денари се обезбедуваат согласно 

дел III точка 1 од Програмата за користење на сред-

ствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година, 

од кои за дијагностичко испитување на присуство на 

резидуи во суровините и производите од животинско 

потекло се предвидени средства во висина од 

20.000.000,00 денари и за следење и откривање на при-

суство на резидуи во производите од животинско по-

текло од увоз се предвидени средства во висина од 

2.200.000,00 денари.  

Средствата за дијагностичко испитување на присус-

тво на резидуи во суровините и производите од живо-

тинско потекло во висина од 20.000.000,00 денари се 

распоредени на следниот начин: 

 

Категорија 
Број на 

мостри 

Планирани 

средства за 

дијагностичко 

испитување 

Говеда 163 2.100.000,00 

Свињи 159 3.300.000,00 

Овци / кози 172 3.400.000,00 

Живина 30 500.000,00 

Кравјо млеко 369 3.000.000,00 

Овчо млеко 132 1.000.000,00 

Козјо млеко 77 600.000,00 

Јајца 235 4.200.000,00 

Мед 70 900.000,00 

Риба 41 400.000,00 

Дивеч 100 600.000,00 

Вкупно 1548 20.000.000,00 

 

Средствата за следење и откривање на присуство на 

резидуи во производите од животинско потекло од 

увоз во висина од 2.200.000,00 денари се распоредени 

на следниот начин: 

 

Категорија 

Број на 

мостри 

Планирани средства 

за дијагностичко 

испитување 

Говеда 19 200.000,00 

Свињи 11 250.000,00 

Овци / кози 4 60.000,00 

Живина 23 1.200.000,00 

Кравјо млеко   8 50.000,00 

Овчо млеко 3 30.000,00 

Козјо млеко / / 

Јајца 5 30.000,00 

Мед 5 36.000,00 

Риба 37 320.000,00 

Дивеч 1 24.000,00 

Вкупно 116 2.200.000,00 

 

Член 11 

Овој план влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

 

Бр. 15-289/3 Агенција за храна 

25 февруари 2019 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

866. 

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

член 236 став (11) од Законот за енергетика (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.96/18) и член 45 

став (5) од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 

по Барањето за менување на лиценца за вршење на 

енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 

трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, 

Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1), УП1 бр.11-95/11 од 

6 февруари 2019 година, на Друштвото за производ-

ство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-из-

воз Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија на 

седницата одржана на 15 март 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУ-

РОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1) И МАЗУТ (М-1)  

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт - трговија на големо со 

Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и 

Мазут (М-1) на Друштвото за производство, промет и 

услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, изда-

дена од Регулаторна комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија со Одлука 

УП1 Бр. 11-95/11 од 15.2.2012 година, изменета со Од-

лука УП1 бр. 11-95/11 од 5.3.2014 година, изменета со 

Одлука УП1 бр. 11-95-11 од 21.7.2017 година, изменета 

со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 18.4.2018 година и из-

менета со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 21.1.2019 го-

дина, со евидентен број “НД - 

37.03.1/12.2/14.2/17.2/18.2/19” (“Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 23/12, 46/14, 99/17, 73/18 и 

17/19), се менува по барање на носителот поради зголе-

мување на резервоарските капацитети со кои ја вршат 

дејноста, поради тоа: 

- во Прилог 1, точка 10, став 1 пред зборовите “сите 

закупени од страна на Друштвото за производство, 

промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ извоз-увоз 

Скопје” се додава: 

“како и два резервоари од кои еден со волумен од 

2000 м³ за складирање на Еуродизел БС и еден со волу-

мен од 1000 м³ за складирање на Еуросупер БС 95, на 

локација Град Тетово, КП 5448/1, бр.44 на Имотен лист 

103092 и бр.45 на Имотен лист 103094, КО Тетово 2, 

сопственост на Волнарски комбинат Тодор Циповски - 

Мерџан ТЕТЕКС АД - Тетово”. 

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

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

ка Северна Македонија“. 

 

УП1 бр. 11-95/11  

15 март 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

867. 

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

член 236 став (11) од Законот за енергетика (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.96/18) и член 28 

од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Бара-

њето за издавање на лиценца за вршење на енергетска 

дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени 

деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија 

на големо со Течен нафтен гас (ТНГ), УП1 бр. 11-

152/18 од 5 ноември 2018 година, на Друштвото за тр-

говија и услуги ЕКОНИК МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје,  Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на 15 март 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)  

 

1. Се издава лиценца за вршење на енергетска деј-

ност трговија на големо со сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на 

големо со Течен нафтен гас (ТНГ) на Друштвото за тр-

говија и услуги ЕКОНИК МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата, 

се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енер-

гетската дејност трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- 

трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ)“, кој што 

е составен дел на оваа Одлука.  
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3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Северна Македонија”. 

 

УП1 бр. 11-152/18  

15 март 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-

ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 

ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН  

НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги ЕКОНИК МАРКЕТ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на Костурски 

Херои бр. 31/9 Скопје - Центар, Република Северна 

Македонија.  

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-

лемо со Течен нафтен гас (ТНГ). 

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 15 март 2019 

година 

 

4. Период на важење на лиценцата: 10 години 

 

5. Датум до кога важи лиценцата: 15 март 2029 

година 

 

6. Евидентен број на издадената лиценца: НД - 

59.03.1/19 

 

7. Единствен матичен број: 7052693 

 

8. Единствен даночен број: 4080015553039 

 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 

се смета купување од земјата и странство на Течен 

нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продажба на тр-

говци или потрошувачи во земјата и странство. 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инсталациите  

Приемот и испораката на нафтениот дериват Течен 

нафтен гас (ТНГ), ќе се врши преку 5 резервоарски ка-

пацитети од по 100 м3, на локација Порцеланова бр. 

56, 57, 58, 59 и 60 Велес, КП 2384, Имотен лист 1428, 

за КО Оризари-вон.г.р. сопственост на Друштвото за 

трговија на големо и мало, угостителство и туризам 

МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес. 

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 

поседува или да има обезбедено право на користење на 

склад во кој се складира Течен нафтен гас (ТНГ), со ка-

пацитет определен со прописите со кои се уредува тр-

говијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и го-

рива за транспорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 

на расположливиот капацитет за складирање на нафте-

ниот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната 

промена. 

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Дејноста трговија на големо со сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт - трго-

вија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ), носителот 

на лиценцата може да ја врши на територијата на Ре-

публика Северна Македонија и во странство. 

 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт, 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-

вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-

ваат пропишаните норми за квалитет, 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на 

потрошувачите, заштита на животната средина, живо-

тот и здравјето на луѓето и заштита при работа, 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 

стандарди за работа на енергетските објекти и опрема, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон. 
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13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца, 

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието, како 

и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави Годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. набавка и продажба на Течен нафтен гас (ТНГ),  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 

од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 

и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценци. 

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, 

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-

тајната година, 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на поодделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност, 

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, 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година и  

8. бизнис план за тековната година. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 

увид во целокупната документација на носителот на 

лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  
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