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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5900. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, а во врска со членовите 37 став 3 и 38 

став 1 точки 1), 2), 3), 4) и 6) од Законот за заштита на 

личните податоци („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14 и 

153/15), Собранието на Република Македонија на седни-

цата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА  

НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 

I. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен оглас за избор на директор на Дирекцијата за 

заштита на личните податоци (во натамошниот текст: 

Дирекцијата). 

II. За директор на Дирекцијата може да биде избра-

но лице кое ги исполнува следниве услови: 

1) е државјанин на Република Македонија;  

2) во моментот на именувањето со правосилна суд-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 

санкција забрана за вршење на професија, дејност или 

должност;  

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен правен факултет;  

4) има минимум пет години работно искуство во 

областа на правните работи и  

5) има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет. 

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-

ографија и потребните документи за докажување на ис-

полнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, 

во оригинал или заверена копија на нотар,  заинтереси-

раните кандидати треба да ги поднесат  до Собранието 

на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на 

објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

  Стр. 
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IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 

„Вечер“ и „Лајм“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

         Бр.08-5607/1 Претседател 

 1 декември 2015 година на Собранието на Република 

             Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
___________ 

5901. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 3 ставови (2) 

и (5) од Законот за основање на Државна комисија за 

одлучување во втор степен во областа на инспекциски-

от надзор и прекршочната постапка („Службен весник 

на Република Македонија“ број 130/14), Собранието на 

Република Македонија на седницата одржана на 1 де-

кември 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 

НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОД-

ЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА 

ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА  

ПОСТАПКА 

 

I. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на еден член на Државната ко-

мисија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (во 

натамошниот текст: Државната комисија). 

II. За член на Државната комисија се избира лице 

кое: 

- е државјанин на Република Македонија;  

- во моментот на изборот со правосилна судска пре-

суда не му е изречена казна или прекршочна санкција 

забрана за вршење на професија, дејност или долж-

ност; 
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- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен образование;  

- има најмалку четири години работно искуство на 

правни работи;  

- поседува еден од следниве меѓународно признати 

сертификати или уверенија за активно познавање на 

англискиот јазик не постар од пет години:  

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,  

2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  

3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво,  

4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  

5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или  

6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и  

- да има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет. 

III. Пријавата за учество на овој конкурс, личната 

биографија и потребните документи за докажување на 

исполнувањето на условите од точката II. на оваа од-

лука, во оригинал или заверена копија на нотар,  заин-

тересираните кандидати треба да ги поднесат  до Соб-

ранието на Република Македонија во рок од 20 дена од 

денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-

ник на Република Македонија“. 

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и во весниците „Дневник“ и 

„Лајм“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр.08-5608/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

5902. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 31 ставови 

(3) и (6) од Законот за слободен пристап до информа-

ции од јавен карактер („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14 и 148/15), 

Собранието на Република Македонија, на седницата 

одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА 

ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО  

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 

I. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен оглас за именување на еден член на Комисијата 

за заштита на правото на слободен пристап до инфор-

мации од јавен карактер (во натамошниот текст: Коми-

сијата). 

II. За член на Комисијата се именува лице кое  ги 

исполнува следниве услови: 

1) е државјанин на Република Македонија;  

2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен правен факултет; 

3) има пет години  работно  искуство во областа на 

информирањето и правните работи; 

4) да не е член на политичка партија и 

5) има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет. 

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-

ографија и потребните документи за докажување на ис-

полнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, 

во оригинал или заверена копија на нотар,  заинтереси-

раните кандидати треба да ги поднесат  до Собранието 

на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на 

објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

Заинтересираните кандидати, со документите од 

ставот 1 на оваа точка треба да достават и лична изјава 

заверена на нотар за исполнување на условот од точка 

II. потточка 4 од оваа одлука. 

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 

„Вечер“ и „Лајм“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр.08-5609/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

5903. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и  членовите 18 и 19 од Законот за 

спречување и заштита од дискриминација („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 44/14 и 

150/15), Собранието на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВА-

ЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 

I. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен оглас за именување на членовите на Комисијата 

за заштита од дискриминација (во натамошниот текст: 

Комисијата). 

II. За член на Комисијата може да биде именувано 

лице кое ги исполнува следниве услови:  

1) е државјанин на Република Македонија;  

2) во моментот на именувањето со правосилна суд-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 

санкција забрана за вршење на професија, дејност или 

должност;  

3) има стекнато 240 кредити според ЕКТС или VII/1 

степен на образование од областа на човековите права 

или општествените науки;  

4) има минимум пет години работно искуство и 

5) има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет.  



 Стр. 4 - Бр. 214                                                                                    4 декември 2015 
 

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-

ографија и потребните документи за докажување на ис-

полнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, 

во оригинал или заверена копија на нотар, заинтереси-

раните кандидати треба да ги поднесат до Собранието 

на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на 

објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 

„Вечер“ и „Лајм“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр.08-5610/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5904. 

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15 и 193/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 1.12.2015 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-

РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-

СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ 

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-

тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-

ните износи и начинот на директните плаќања за 2015 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.16/15, 42/15, 52/15,  92/15, 98/15,  105/15, 106/15, 

131/15 и 185/15)  во членот 2 став (2) во табелата во ко-

лоната „Поблиски критериуми и висина на директни 

плаќања“ во подмерката 1.3. во алинеја 2 зборовите „и 

ориз“ и зборовите „за секоја култура одделно“ се бри-

шат. 

По алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи: 

„- Висината на директните плаќања за ориз изнесу-

ва 21.000,00 денари по хектар“. 

Во подмерката 1.6. зборот „ноември“ се заменува 

со зборот „декември“.  

Во подмерката 1.8. зборот „ноември“ се заменува 

со зборот „декември“. 

Во ставот (3) во табелата во подмерката 2.27 по збо-

ровите „Син јазик” се додаваат зборовите „и болеста 

Листериоза” а зборовите „04.11.2014 година” се заме-

нуваат со зборовите „31.12.2014 година”. 

Член 2 

Во членот 3 став (9) по зборовите „Син јазик” се до-

даваат зборовите „и болеста Листериоза” 

 

Член 3 

Во членот 4 став (1) во точката 2. зборовите „точки: 

1.6., 1.6-a и 1.8.“ се заменуваат со зборовите „точка 

1.6.-а“. 

По точката 2. се додава нова точка 2а. која гласи:  

„2а) До 25 декември 2015 година за подмерките од 

член 2 став (2) точки: 1.6. и 1.8.“ 

 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-12100/1 Заменик на претседателот 

1 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

5905. 

Врз основа на член 38-б став (3) од Законот за дано-

ците на имот („Службен весник на Република Македо-

нија” бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13 

и 154/15), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА АКОНТАТИВНА 

ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ ВО ПОСЕБНА  

ПОСТАПКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на Аконтативната даночна пријава за утврду-

вање на данок на промет на недвижности во посебна 

постапка. 

 

Член 2 

Аконтативната даночна пријава за утврдување на 

данок на промет на недвижности во посебна постапка е 

отпечатена на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на Аконтативната даночна 

пријава од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој 

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија.“ 

 

Бр. 20-8922/1  

30 ноември 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 38-б став (3) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македо-

нија” бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13 и 154/15), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ  

НА НЕДВИЖНОСТА И ПРЕСМЕТКА НА АКОНТАТИВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ  

ПРИ КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ВО ПОСЕБНА ПОСТАПКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за процена на пазарната вредност 

на недвижноста и пресметка на аконтативен данок на промет при купопродажба на недвижен имот во посебна 

постапка. 

   

Член 2 

Извештајот за процена на пазарната вредност на недвижноста и пресметка на аконтативен данок на промет 

при купопродажба на недвижен имот во посебна постапка е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.     

Формата и содржината на извештајот и пресметката од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија.“ 

 

         Бр. 20-8923/1  

 30 ноември 2015 година Министер за финансии, 

              Скопје Зоран Ставрески, с.р. 

 

5906. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

5907. 
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), министерот за правда, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-

ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 

ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ 

 

Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 

од 20 јули 2015 година престанува да важи за политич-

ките партии: 

1. РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА (не е 

доставен годишен финансиски извештај по член 27), и 

2. ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не 

е доставен годишен финансиски извештај/член 27). 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

јавена во „Службен весник на Република Македонија” 

број 125/2015 од 24.7.2015 година, Државниот завод за 

ревизија достави барања за запирање на забраната на 

исплатата на средствата за редовно годишно финанси-

рање на две политичките партии кои го исполниле об-

врските за финансиско известување за 2014 година 

број 27-11/66 и 27-11/67 од 19.11.2015 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичките партии РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛ-

СКА ПАРТИЈА и ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА 

РОМИТЕ ги исполниле целосно своите обврски за фи-

нансиско известување за 2014 година. 

Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги 

исполнилa условите за запирање на забраната за испла-

та на средствата на политичките партии за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-

ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 

истата во „Службен весник на Република Македонија”. 

   

Бр. 11- 2878/10  

25 ноември 2015 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

5908. 

Врз основа на член 40 став 5 од Законот за јавна 

чистота („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 

44/15 и 147/15), министерот за транспорт и врски во 

согласност со министерот за правда, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ, ВИСИНАТА И ЧИ-

НЕЊЕТО НА ОПШТОКОРИСНАТА РАБОТА ЗА 

СЕКОЈ ПРЕКРШОК ОДДЕЛНО, КАКО И НАЧИНОТ  

НА НЕЈЗИНОТО ИЗВРШУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се утврдува видот, висината и 

чинењето на општокорисната работа за секој прекршок 

одделно како и начинот на нејзиното извршување. 

 

Член 2 

Општокорисната работа претставува начин за над-

минување на последиците од сторен прекршок. 

 

Член 3 

Општокорисна работа е: 

- чистење, метење и миење на јавни површини и от-

ворени простори на јавни објекти; 

- чистење на снег во зимски услови на јавни пов-

ршини; 

- собирање на смет на јавни површини и отворени 

простори на јавни објекти и сместување во садови за 

смет; 

- садење на садници на јавни површини и отворени 

простори на јавни објекти; 

- пошумување на голетини; 

- косење на трева од јавни зелени површини; 

- чистење на речни корита и канали и 

- помош на стари изнемоштени лица по домови. 

 

Член 4 

За прекршоците од член 33 алинеја 1 од Законот за 

јавна чистота, висината на чинење на еден час општо-

корисна работа за чистење, метење и миење на јавни 

површини и отворени простори на јавни објекти изне-

сува 50,00 денари, а за чистење на снег во зимски усло-

ви на јавни површини изнесува 70,00 денари. 
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За прекршоците од член 33 алинеи 2 и 3 од Законот 

за јавна чистота, висината на чинење на еден час оп-

штокорисна работа за собирање на смет на јавни пов-

ршини и отворени простори на јавни објекти и сместу-

вање во садови за смет изнесува 80,00 денари. 

За прекршоците од член 33 алинеја 4 од Законот за 

јавна чистота, висината на чинење на еден час општо-

корисна работа за пошумување на голетини изнесува 

100,00 денари, а за чистење на речни корита и канали 

изнесува 125,00 денари. 

За прекршоците од член 33 алинеја 5 од Законот за 

јавна чистота, висината на чинење на еден час општо-

користа работа, за садење на садници на јавни површи-

ни и отворени простори на јавни објекти изнесува 

80,00 денари, за косење на трева од јавни зелени пов-

ршини и за помош на стари и изнемоштени лица по до-

мови, изнесува 90,00 денари. 

 

Член 5 

Општинскиот комунален инспектор, комуналниот 

инспектор на општините во градот Скопје, комунални-

от инспектор на градот Скопје, униформираниот поли-

циски службеник и комуналниот редар, сторителот на 

прекршокот со мандатниот платен налог го упатува на 

извршување на општокорисна работа во јавното прет-

пријатие за одржување на јавната чистота или правно-

то лице за одржување на јавна чистота во општината 

каде е сторен прекршокот или доколку е поповолно за 

сторителот во местото на живеење.  

Општокорисната работа сторителот треба да ја из-

врши најдоцна во рок од 30 дена од упатувањето. 

 

Член 6 

Јавното претпријатие, односно правното лице за од-

ржување на јавна чистота во општината треба да го 

прифати лицето упатено за извршување на општоко-

рисна работа и да му обезбеди средства за извршување 

на општокорисната работа, а во зависност од видот на 

сторениот прекршок да му овозможи извршување на 

пропишаниот вид на општокорисна работа од член 4 на 

овој правилник.  

 

Член 7 

На сторителот на прекршокот по завршувањето на 

општокорисната работа му се издава потврда за из-

вршена општокорисна работа. 

Потврдата од став 1 на овој член сторителот на 

прекршокот најдоцна во рок од три дена од издавањето 

ја доставува до инспекторот, односно униформираниот 

полициски службеник или комуналниот редар во за-

висност од тоа кој го упатил на вршење на општоко-

рисна работа. 

Ако сторителот во рокот од член 5 став 2 на овој 

правилник не ја изврши општокорисната работа и во 

рок од три дена не достави потврда за извршена оп-

штокорисна работа, издадениот мандатен платен налог 

има сила на извршна исправа и службеното лице од 

членот 5 став 1 на овој правилник ќе го достави до ор-

ганот надлежен за присилно извршување за негово из-

вршување согласно член 40 став 7 од Законот за јавна 

чистота.  

 

Член 8 

Сторителот на прекршокот кој прифатил извршува-
ње на општокорисна работа, а е во работен однос, оп-
штокорисната работа може да ја извршува пред и после 
работното време како и во неработни денови. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот се утврдување на ви-
дот, висината и чинењето на општокорисната работа за 
секој прекршок одделно како и начинот на нејзиното 
извршување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 117/08 и 127/08). 

 
Член 10 

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

 
Министер за транспорт и врски, Министер за правда, 

Владо Мисајловски, с.р. Аднан Јашари, с.р. 

  

Бр. 01-15653/1 Бр. 07-3283/4 
6 ноември 2015 година 24 ноември 2015 година 

Скопје Скопје 
_________ 

5909. 
Врз основа на член 40 став 12 од Законот за јавна чис-

тота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15 и 

147/15), министерот за транспорт и врски, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 
 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на мандатниот платен налог. 

 
Член 2 

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпе-
чатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на мандатниот платен налог 

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

 
Член 3 

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

 
Бр. 01-15783/1 Министер 

10 ноември 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (9) од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 95/12, 163/13, 42/14, 44/15 и 147/15) министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за правно лице- давател на комунална услуга и за трговец поединец - давател 

на комунална услуга е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правно лице - давател на комунална услуга и за одговор-

но лице во трговец поединец - давател на комунална услуга е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за физичко лице - корисник на комунална услуга е отпечатен на хартија со бе-

ла боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

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

ка Македонија”. 

 

         Бр. 01-15796/1 Министер 

 10 ноември 2015 година за транспорт и врски, 

             Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

 

 

5910. 
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5911. 
Врз основа на член 43 став (5) од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 95/12, 163/13, 42/14, 44/15 и 147/15), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог. 

 

Член 2 

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија”. 

 

          Бр. 01-15798/1 Министер 

 10 ноември 2015 година за транспорт и врски, 

            Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

5912. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 

153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 12.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина  Опеница, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Опеница, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Опеница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-17272/1  

12 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

5913. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 

153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 12.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина  Пробиштип, која е во надлеж-

ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-

вижности  Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Пробиштип, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Пробиштип. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-17273/1  

12 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

5914. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 , 

153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина  Слатино, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Слатино, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Слатино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-17417/1  

16 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

5915. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 , 

153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина  Тополчани, која е во надлеж-

ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-

вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Тополчани, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Тополчани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-17418/1  

16 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

5916. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Режановце, која е во надлеж-

ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-

вижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Режановце, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Режановце. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-17419/1  

16 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

5917. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина  Слупчане-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на  Одделението за катастар 

на недвижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Слупчане-Вон-град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Слупчане-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-17420/1  

16 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5918. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 

член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15 I 192/15) и член 32 од Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 

весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи 

по барањето на Друштвото за производство, градеж-

ништво, трговија и угостителски услуги АК ИНВЕСТ 

ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул.Бо-

рис Кидрич бр.1 канцеларија 14-16 Тетово, за влегува-

ње во сила  на лиценца за производство на електрична 

енергија на седницата одржана на ден 3.12.2015 го-

дина, донесе 



4 декември 2015  Бр. 214 - Стр. 25 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Друштвото за производство, гра-

дежништво, трговија и угостителски услуги АК ИН-

ВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на 

ул.Борис Кидрич бр.1 канцеларија 14-16 Тетово, за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ „Вејач-

ка река“ со реф. бр. 93 издадена со Одлука УП1 бр. 07-

124/15 од 16.10.2015 година, („Службен весник на РМ“ 

бр. 180/15) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-124/15  

3 декември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство, градежништво, тргови-

ја и угостителски услуги АК ИНВЕСТ ДООЕЛ ек-

спорт-импорт Тетово, со седиште на ул.„Борис Кид-

рич“ бр.1 канцеларија 14-16 Тетово. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ - 255.01.1/15 

 

4. Датум на издавање на лиценцата 

3.12.2015 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

20.3.2035 година 

 

6. Број на деловниот субјект – 6015140 

 

7. Единствен даночен број – 4028005146115 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 

смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 

мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет. 

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Вејачка 

Река“ со реф. бр. 93 во општина Тетово. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

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

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца     

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-

вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-

ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-

рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-

ност со закон; 
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- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-

лука за одобрување на користење на повластена тарифа 

за откупување на целокупната произведена електрич-

ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 

Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 

Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-

куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција 

на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност и енергија до точката на прием во системот за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 

енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 

електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

 

13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 

производство на електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 

функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 

енергетика да поднесе План за одржување на произ-

водните капацитети за период од пет години, годишна 

програма за реализација на планот, како и мислење за 

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 

особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 

капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-

цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 

14. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 

пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-

трична енергија  односно снабдувачот со електрична 

енергија во краен случај како и носителот на лиценца 

за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија, сите потребни податоци и информа-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 

правила. 

 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

16. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации кои при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-

трична енергија. 

 

17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-

изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 

произведената и испорачаната електрична енергија на 

точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
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трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-

метраење на планираните и непланираните прекини, 

како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 

производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, и 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 

- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 

хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-

тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-

лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 

на услугата. 

 

18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија. 

 

19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-

несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 

комисија за енергетика.  

 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

22. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

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. 
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23. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

 

Прилог 2 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ВЕЈАЧКА 

РЕКА,  реф. бр. 93 

 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Вејачка Река со реф. бр. 93 со  инсталирана моќност од  

1306,4 kW;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа; 

      3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2015 година, 

- година на завршеток на градба - 2015 година, 

- година на почеток на работа - 2015 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 20 години. 

4. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – МБМ 

Енергија Словенија - банкитурбина; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 1400 kW, 

- Номинален проток: 1,2 m3/s, 

- Номинален нето пад: 140 m, 

- Номинална брзина: 750 min -1 

5. Податоци за генератор: 

- тип, производител и номинални податоци – Улја-

ник Хрватска; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст активна: 1306,4 kW, 

- Номинален напон: 1 kV, 

- Номинална брзина: 750 min -1 

- Номинален фактор на моќност: 0, 8 

 

6. Податоци за трансформатор МАКИТЕЛ ДООЕЛ 

Охрид: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 1600 kVA, 

- Номинален напон: 21/10,5/04, kV/kV 
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