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Член 3
Во прилогот на уредбата во Табелата број 7 зборо-

2571.
Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) од Законот
за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 153/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

вите „Република Македонија“ се заменуваат со зборо-

УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА
НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 5

Член 1
Во Уредбата за мрежата на здравствени установи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/12,
169/13, 21/14, 90/14, 161/14, 2/16, 144/16, 187/16,
223/16, 188/18 и 32/19), во член 1, во член 3 во ставот 1
и во член 4 во ставот 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна
Македонија“.
Член 2
Во прилогот на уредбата Табелите број 4 и 4-а се
заменуваат со нови Табели број 4 и 4-а, кои се дадени
во прилог и се составен дел на оваа уредба.

вите „Република Северна Македонија“.
Член 4
Во прилогот на уредбата Табелата број 8 се заменува со нова Табела број 8, која е дадена во прилог и е
составен дел на оваа уредба.

Во прилогот на уредбата во Табелите број 10, 13 и
14 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со
зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45- 5463/1

Претседател на Владата

30 јули 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
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2572.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 30 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И
ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНО ЛИСИЧЕ“, ОПШТИНА
АЕРОДРОМ

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1087/1-18

Претседател на Владата

30 јули 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

2573.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана

1. На Друштвото за транспорт и трговија Фивла
транспорт ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на
локалитетот „Долно Лисиче“, Општина Аеродром, со
површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии,
а точките дефинирани со координати како е дадено во
табелата, и тоа:

на 30 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И
ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНО ЛИСИЧЕ 2“, ОПШТИНА

Точка

Координата
Y

Координата
X

Т-1
Т-2

7545071
7545274

4646491
4646685

Т-3

7545196

4646814

сплоатација на минерална суровина – песок и чакал на

Т-4

7545030

46465 2

локалитетот „Долно Лисиче 2“, Општина Аеродром, со

АЕРОДРОМ
1. На Друштвото за транспорт и трговија Фивла
транспорт ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за ек-

површина на простор на концесија за експлоатација де2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.033594 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии,
а точките дефинирани со координати како е дадено во
табелата, и тоа:
Точка

Координата

Координата

Y

X

Т-1

7544978

4646651

Т-2

7545185

4646928

Т-3

7545159

4647173

Т-4

754503

46 6966

Т-5

7544971

4646695

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.045902 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
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4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1087/2-18
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2574.
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од
Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15,
226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА
ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА,
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште,сопственост на Република Северна
Македонија, по пат на непосрдна спогодба на правното
лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје ул. ,,11 Октомри“ бр.9,
за градежно земјиште кое претставува КП бр.5116/3
KO Радовиш-вон.гр.р со површина од 4 м2 запишана
во Имотен лист бр. 88897 согласно Проект за инфраструктура со тех.бр.0203/16-2 од 02.03.2016 година
одобрен со Потврда за заверка на Проект за инфраструктура бр.26-74 од 20.10.2017 година, за изградба
на Трафостаница 10(20) ТС Клучка Ињево објект од
јавен интерес.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45- 4394/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2575.
Врз основа на член 101 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА
ЛИПКОВО
Член 1
Општината Липково ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република
Северна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 99 од Законот
за градежно земјиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45- 4583/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2576.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 ) Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО СПАСИТЕЛНО ДРУШТВО
ФЕНИКС БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Доброволно противпожарно спасително друштво ФЕНИКС Битола.

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД
1.1.2018 ГОДИНА ДО 31.12.2018 ГОДИНА

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со претседателот на Доброволно противпожарно спасително друштво ФЕНИКС Битола со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2018 година до
31.12.2018 година, бр. 1372/1-7 од 26.6.2019 година,
усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 26.6.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5167/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2577.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2018
ГОДИНА ДО 31.12.2018 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за
работењето на Македонски железници Транспорт АДСкопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, бр. 492/1-9 од 27.2.2019 година, усвоена од
Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 27.2.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5227/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2578.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

Бр. 45-5227/2
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2579.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ
АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2018 ГОДИНА ДО
31.12.2018 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на Македонски железници Транспорт АДСкопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, бр. 714/1-6 од 29.3.2019 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата
одржана на 29.3.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5227/3
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2580.
Врз основа на член 111 алинеја 2 од Законот за
заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ЦЕНТАР
ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „СРЕЌНО ДЕТСТВО“ –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се одзема одобрението за основање
на приватна установа за деца – центар за ран детски
развој ,,Среќно детство“ - Скопје, со седиште на ул.
,,Палмиро Тољати“ бб, населба Ченто, во Скопје, дадено со Одлука за давање одобрение за основање на при-
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ватна установа за деца – центар за ран детски развој
„Среќно детство“ – Скопје, бр.44-4953/1 од 22 август
2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2017).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5332/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2581.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на Општина Кавадарци се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое претставува дел од КП.бр. 11323 со површина од 3 м2, градежно
неизградено земјиште, дел од КП.бр. 16469 со површина од 5 м2, градежно неизградено земјиште, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен лист бр.2 и дел од КП.бр.
11324 со површина од 519 м2, градежно изградено земјиште, дел од КП.бр. 11324 КО Кавадарци 2, со површина од 142 м2, земјиште под зграда 1, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен лист бр.4273 односно со
вкупна површина од 669м2 согласно Извод од Детален
урбанистички план Кавадарци, број 15-сл. од 19.2.2019
година, донесен со Одлука на Советот на Општина Кавадарци бр.01-996/1 од 5.4.1976 година, за изградба на
објект со намена-пожарна.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5841/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2582.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на општина Кавадарци се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 1.38,
кое претставува КП бр. 14305/3 со површина од 62 м2,
градежно неизградено земјиште, КП бр. 14303/6 со
површина од 8 м2, градежно неизградено земјиште,
КП бр. 14303/4 со површина од 3 м2, градежно неизградено земјиште, КП бр. 16542/2 со површина од 210
м2, градежно неизградено земјиште, КО Кавадарци 2,
запишани во Имотен лист бр.2 и КП бр. 14304/3 со површина од 55 м2, градежно неизградено земјиште,
КП.бр. 14302/5 со површина од 16 м2, градежно неизградено земјиште, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен лист бр.1 односно со вкупна површина од 354м2
согласно Извод од Детален Урбанистички План за дел
од УБ 16К-Пионерска запад, Број 11-сл. од 14.02.2019
година, донесен со Одлука на Советот на општина Кавадарци бр.08-949/4 од 26.02.2016 година, за изградба
на објект со намена-В2 Здравство и социјална заштитаградинка.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр.45-5938/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2583.
Врз основа на член 148 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16,
37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/19 и 153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ
СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ (2019 – 2022)
1. Во Програмата за потребите од специјалистички
и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на
здравствени установи (2019 – 2022) („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 132/19), во делот -I- ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ
СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2019 ГОДИНА, точката 27) се менува и
гласи:
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Точката 33) се менува и гласи:

„27) ЈЗУ Клиничка болница Битола
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1.
Кардиологија
2.
Детска хирургија
3.
Нефрологија
4.
Пулмологија и алергологија
5.
Ендокринологија
6.
Ревматологија
7.
Болничка педијатрија
8.
Инфективни болести
9.
Дерматовенерологија
10. Патологија
11. Ургентна медицина
12. Психијатрија
13. Неврологија
14. Абдоминална хирургија
15. Васкуларна хирургија
ВКУПНО
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1.
Нефрологија
2.
Неврорадиологија
3.
Детска и адолесцентна
психијатрија
ВКУПНО

„33. ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА со проширена дејност
Кочани

1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
4
1
1
1
1
21

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Интерна медицина
2. Радиологија
3. Гинекологија и акушерство
ВКУПНО

2
1
2
5
“.

Точката 37) се менува и гласи:
„37) ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА Струга

1
1
1
2

“.
Точката 31) се менува и гласи:
„31) ЈЗУ ГОБ ОПШТА БОЛНИЦА „8-ми Септември“ Скопје,

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1.
Болничка педијатрија
2.
Интерна медицина
3.
Офталмологија
4.
Медицинска биохемија
5.
Гастроентерохепатологија
6.
Патолошка анатомија
7.
Пулмологија и алергологија
8.
Анестезиологија и
интензивна медицина
9.
Пластична и реконструктивна
хирургија
10. Радиологија
11. Општа хирургија
12. Дерматовенерологија
ВКУПНО

2
4
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
19

“.

Точката 38) се менува и гласи:
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1.
Абдоминална хирургија
2.
Радиотерапија и онкологија
3.
Дерматовенерологија
4.
Радиологија
5.
Ревматологија
6.
Ортопедија
7.
Урологија
8.
Неврологија
9.
Трансфузиска медицина
ВКУПНО
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1.
Кардиологија
2.
Гастроентерохепатологија
3.
Ендокринологија
4.
Пулмологија со алергологија
5.
Судска психијатрија
6.
Трауматологија
7.
Васкуларна хирургија
8.
Торакална хирургија
9.
Уролошка радиодијагностика
10. Остеоартикуларна радиологија
ВКУПНО

„38) ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА Куманово

2
1
1
1
1
2
1
1
1
10

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Оториноларингологија
2. Психијатрија
3. Радиологија
4. Физикална и рехабилитациона
медицина
5. Гинекологија и акушерство
6. Инфективни болести
7. Анестезиологија и интензивна
медицина
8. Аналитика и контрола на
лекови
9. Микробиологија
ВКУПНО
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Неонатологија
2. Кардиологија
ВКУПНО
1. Интерна медицина
2. Детска и превентивна
стоматологија
ВКУПНО

3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
14
“.

1
1
2
1
2
2
2
1
1
13
1
1
2
1
1
2

“.
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Точката 52) се менува и гласи:
„52. ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Пулмологија и алергологија
ВКУПНО
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Пулмологија и алергологија
ВКУПНО

„27) ЈЗУ Клиничка болница Битола

2
2
3
3
“.

Точката 65) се менува и гласи:
„65) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА за гинекологија и акушерство
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Болничка педијатрија
2. Патолошка анатомија
3. Анестезиологија со интензивна
медицина
4. Медицинска генетика
ВКУПНО
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Перинатологија
2. Уро гинекологија
ВКУПНО

2
2
2
1
7
4
1
3
“.

Точката 68) се менува и гласи:
„68) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА по хируршки болести Скопје „Свети Наум Охридски“
Скопје
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Радиологија
2. Урологија
3. Детска хирургија
4. Неврохирургија
5. Абдоминална хирургија
6. Анестезиологија со
интензивна медицина
7. Пластична и реконструктивна
хирургија
8. Трауматологија
ВКУПНО

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1.
Болничка педијатрија
2.
Инфективни болести
3.
Нуклеарна медицина
4.
Онкологија со радиотерапија
5.
Дерматовенерологија
6.
Патологија
7.
Ургентна медицина
8.
Физикална медицина и
рехабилитација
9.
Психијатрија
10. Неврологија
11. Судска медицина
12. Медицинска биохемија
13. Радиологија
14. Абдoминална хирургија
15. Торакална хирургија
16. Васкуларна хирургија
17. Неврохирургија
18. Ортопедија
19. Урологија
20. Анестезија со реанимација
21. Оториноларингологија
22. Офталмологија
23. Гинекологија и акушерство
24. Максилофацијална хирургија
ВКУПНО

4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
“.

По точката 67) се додава нова точка 68), која гласи:

1
2
2
2
1
4

„87) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Неврологија
ВКУПНО

2
2

2

“.

1
13
“.

По точката 86) се додава нова точка 87), која гласи:
„87) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Неврологија
ВКУПНО

2. Во делот -II- ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2020 ГОДИНА, точката 27)
се менува и гласи:

1
1

“.

3. Во делот -III- ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2021 ГОДИНА, точката 24)
се менува и гласи:
„24) ЈЗУ Клиничка болница Битола
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1.
Болничка педијатрија
2.
Инфективни болести
3.
Нуклеарна медицина
4.
Онкологија со радиотерапија

2
1
1
1
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Патологија
Ургентна медицина
Неврологија
Судска медицина
Радиологија
Абдоминална хирургија
Торакална хирургија
Ортопедија
Урологија
Анестезија со реанимација
Оториноларингологија
Офталмологија
Гинекологија и акушерство
ВКУПНО
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По точката 50) се додава нова точка 51), која
гласи:

1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
21

„51) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Неврологија
ВКУПНО

“.

“.
По точката 56) се додава нова точка 57), која гласи:
„57) ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1. Неврологија
ВКУПНО

1
1
“.

4. Во делот -IV- ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2022 ГОДИНА, точката 22)
се менува и гласи:
„22) ЈЗУ Клиничка болница Битола
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1.
Болничка педијатрија
2.
Инфективни болести
3.
Онкологија со радиотерапија
4.
Физикална медицина и
рехабилитација
5.
Психијатрија
6.
Неврологија
7.
Радиологија
8.
Абдоминална хирургија
9.
Торакална хирургија
10. Васкуларна хирургија
11. Неврохирургија
12. Ортопедија
13. Урологија
14. Анестезија со реанимација
15. Оториноларингологија
16. Офталмологија
17. Гинекологија и акушерство
ВКУПНО

1
1

1
1
1
1

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5406/1
30 jули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
2584.
Врз основа на член 396 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15,
55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/19), министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ,
НАЧИНОТ НА РАБОТА НА АВТОШКОЛИТЕ,
НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА,
СТРУЧНИОТ КАДАР, ОПРЕМАТА СО КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ, КАКО И ЕВИДЕНЦИИТЕ
ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВОДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА
ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
“.

Член 1
Во Правилникот за поблиските критериуми, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба
да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
30/17), во член 2 во ставот (1) во воведната реченица
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по зборовите „автошколата“ се додаваат зборовите „во
правното лице и автошколата во подружницата (во натамошниот текст: автошколата)“.
(2) Во точката 1. зборот „надзор“ се заменува со
зборовите „и аудио надзор (соодветен уред кој овозможува видео и аудио запис),“.
Член 2
(1) Во член 3 во ставовите (3) и (4) по зборот „видео“ се додаваат зборовите „ и аудио“.
(2) Во ставот (5) зборовите „просториите на автошколата“ се заменуваат со зборовите „просторијата за
работа на стручниот раководител на автошколата“.
Член 3
Во член 6 во ставот (2) по зборовите „ јавен пат“ се
додаваат зборовите „или улица (изграден од современа
коловозна конструкција и соодветно сообраќајно уреден и обележан)“, а зборовите „надлежното министерство“ се заменуваат со зборовите „Министерството за
внатрешни работи“.
Член 4
(1) Во член 8 став (1) во точката 6 сврзникот „и“ се
заменува со запирка, а по буквената ознака „А“ се додаваат зборовите „и „Ф“ националната категорија.“
(2) Во ставот (2) зборовите „просториите на автошколата“ се заменуваат со зборовите „работната просторија на стручниот раководител на автошколата“.
Член 5
Во член 9 во ставот (1) по зборот „кандидати“ се
додаваат зборовите „за возачи“, а зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република
Северна Македонија“.
Член 6
Членот 10 се менува и гласи:
„Член 10
Стручниот кадар во автошколата го сочинуваат:
стручен раководител, најмалку еден предавач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и најмалку двајца возачи-инструктори од
категоријата „Б“, од кои најмалку еден возач-инструктор кој има возачка дозвола од категориите за кои автошколата врши оспособување на кандидати за возачи
за спроведување на наставната програма управување
со возило (практичен дел).“
Член 7
Во член 11 во ставот (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите „дадена во
Прилозите бр.4, 5 и 5-а.“.
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Член 10
Во член 15 во ставот (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите
„за што од страна на автошколата се издава потврда
(Прилог бр.6).“.
Член 11
Во член 18 во ставот (1) зборот „денски“ се заменува со зборот „дневни“.
Член 12
Во членот 21 зборот „ноќе“ се заменува со зборовите „ во ноќни услови“.
Член 13
Во член 23 во точката 3. зборовите „(„А1“ категорија, „А2“, А категорија, „Б“ категорија и „Ф“ национална категорија)“се заменуваат со зборовите „(„А1“,
„А2“, „А“, „Б“ категорија и „Ф“ национална категорија)“.
Член 14
Во член 24 во точката 4. зборовите „одговорно
лице“ се заменуваат со зборовите „стручниот раководител“, а зборот „кое“ се заменува со зборот „кој“.
Член 15
(1) Прилозите број 1, 1.1, 1.2 и 1.3 се заменуваат со
нови прилози 1, 1.1, 1.2 и 1.3, кои се дадени во прилог
и се составен дел на овој правилник.
(2) Прилозите број 4, 5, 5-а и 6 се дадени во прилог
и се составен дел на овој правилник.
Член 16
(1) Одредбите на членот 15 став (2) кои се однесуваат на прилогот бр. 1.1 и прилогот бр.1.3 (вежба 3) од
овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат по три
месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
(2) Одредбите на членот 15 став (2) кои се однесуваат на прилогот бр.1.2 (вежба 4) и прилогот бр. 1.3
(вежба 4) од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат по шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 17
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 8
Во член 12 во ставот (1) зборот „моторни“ се
брише.

Министер
за образование и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Член 9
Во членот 14 бројот „45“ се заменува со бројот
„40“.

Бр.18-6908/2
24 јули 2019 година
Скопје

Бр.13.1.1-54567/1
11 јули 2019 година
Скопје
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2585.
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.104/19 и 146/19), министерот за труд и
социјална политика во согласност со министерот за
здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА
НАДОМЕСТОК ЗАРАДИ ПОПРЕЧЕНОСТ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОСТАВОТ НА
ПРВОСТЕПЕНАТА И НА ВТОРОСТЕПЕНАТА
КОМИСИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
КОНЗИЛИЈАРНОТО МИСЛЕЊЕ, КАКО И НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗИЛИЈАРНО
МИСЛЕЊЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната
документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на
конзилијарно мислење („Службен весник на Република
Северна Македонија” бр.111/19), во член 8 ставот 1 се
менува и гласи:
„Од Првостепената комисија за издавање на конзилијарно мислење со наод за остварување на право на
паричен надоместок заради попреченост, формирана
од страна на министерот за здравство на терцијарно
ниво на здравствена заштита, во состав од двајца лекари специјалисти по психијатрија и еден психолог специјалист по медицинска психологија, се издава конзилијарно мислење со наод за лице со тешка или длабока
интелектуална попреченост.“
Член 2
Во член 9 ставот 1 се менува и гласи:
„Од Првостепената комисија за издавање на конзилијарно мислење со наод за остварување на право на
паричен надоместок заради попреченост, формирана
од страна на министерот за здравство на терцијарно
ниво на здравствена заштита, во состав од тројца лекари специјалисти кои можат да бидат од следните специјалности: специјалист физијатар, специјалист ортопед, специјалист хирург-трауматолог, специјалист невролог или специјалист интернист, се издава конзилијарно мислење за лице со најтешка телесна попреченост.“
Член 3
Во член 10 ставот 1 се менува и гласи:
„Од Првостепената комисија за издавање на конзилијарно мислење со наод за остварување на право на
паричен надоместок заради попреченост, формирана
од страна на министерот за здравство на терцијарно
ниво на здравствена заштита, во состав од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: двајца лекари специјалисти офталмолози и еден специјалист
невролог, се издава конзилијарно мислење за потполно
слепо лице.“
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Член 4
Во член 11 ставот 1 се менува и гласи:
„Од Првостепената комисија за издавање на конзилијарно мислење со наод за остварување на право на
паричен надоместок заради попреченост, формирана
од страна на министерот за здравство на терцијарно
ниво на здравствена заштита, во состав од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: специјалист оториноларинголог, специјалист невролог и супспецијалист по аудиологија, се издава конзилијарното
мислење за потполно глуво лице.“
Член 5
Во член 12 ставот 1 се менува и гласи:
„Од Второстепената комисија за издавање на наод и
мислење во постапката по поднесена жалба против
конзилијарното мислење и наодот на првостепената комисија, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во
состав од тројца членови од кои двајца лекари специјалисти по психијатрија и еден психолог специјалист по
медицинска психологија, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен, се издава конзилијарно мислење со наод во втор степен за остварување на право
на паричен надоместок заради попреченост на лице со
тешка или длабока интелектуална попреченост.“
Член 6
Во член 13 ставот 1 се менува и гласи:
„Од Второстепената комисија за издавање на наод и
мислење во постапката по поднесена жалба против
конзилијарното мислење и наодот на првостепената комисија, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во
состав од тројца лекари специјалисти кои можат да бидат од следните специјалности: специјалист физијатар,
специјалист ортопед, специјалист хирург-трауматолог,
специјалист невролог или специјалист интернист, кои
не го дале конзилијарното мислење во прв степен, се
издава конзилијарно мислење со наод во втор степен
за остварување на право на паричен надоместок заради
попреченост на лице со најтешка телесна попреченост.“
Член 7
Во член 14 ставот 1 се менува и гласи:
„Од Второстепената комисија за издавање на наод и
мислење во постапката по поднесена жалба против
конзилијарното мислење и наодот на првостепената комисија, формирана од страна на министерот за здравство на терцијарно ниво на здравствена заштита, во
состав од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: двајца специјалисти офталмолози и специјалист невролог, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен, се издава конзилијарно мислење со
наод за остварување на право на паричен надоместок
заради попреченост за потполно слепо лице.“
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Член 8
Во член 15 ставот 1 се менува и гласи:
„Од Второстепената комисија за издавање на наод и
мислење во постапката по поднесена жалба против
конзилијарното мислење и наодот на првостепената комисија, формирана од страна на министерот за здравство, на терцијарно ниво на здравствена заштита во
состав од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: специјалист оториноларинголог, специјалист невролог и супспецијалист по аудиологија, кои не
го дале конзилијарното мислење во прв степен, се издава конзилијарно мислење со наод за остварување на
право на паричен надоместок заради попреченост за
потполно глуво лице.“
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија согласно
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-70/19
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
Прилог 1

Министер
за труд и социјална политика
Мила Царовска, с.р.

Министер
за здравство,
Венко Филипче, с.р.

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Бр. 10-5676/1
1 август 2019 година
Скопје

Бр. 10-5684/2
1 август 2019 година
Скопје

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за
пробна работа
Друштво за производство на електрична енергија
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на
Булевар Борис Трајковски бр.198 А Скопје-Кисела
Вода, Република Северна Македонија

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2586.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 16 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање
на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија, УП1
бр.12-70/19 од 24 јули 2019 година на Друштвото за
производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје му се
издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 21“.
2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 5 август 2019 година
4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 5 мај 2020 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-375-2019
6. Единствен матичен број: 6974554
7. Единствен даночен број: 4043014516650
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Ковачка со реф.бр. 21“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со
реф.бр. 21“ во општина Македонски Брод.
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10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- ра боти во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
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Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
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15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ковачка
со реф.бр. 21“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
500 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2016 година
- година на завршување на градба: 2019 година
4. Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Fero
Invest, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност: 531 kW,
- инсталиран проток: 0,45 m³/s,
- инсталиран нето пад: 134m,
- номинална брзина: 600 -1
5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;
- номинални податоци:
- инсталирана моќност Sg: 560 kVA,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 600 -1
6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 630 kVA,
- номинален напон: 10000 +-2x2,5%
__________
2587.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 16 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање
на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија, УП1
бр.12-71/19 од 24 јули 2019 година на Друштвото за
производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 август 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје му се
издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“.
2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија согласно
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-71/19
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за
пробна работа
Друштво за производство на електрична енергија
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на
Булевар Борис Трајковски бр.198 А Скопје-Кисела
Вода, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 5 август 2019 година
4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 5 мај 2020 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-376-2019
6. Единствен матичен број: 6974554
7. Единствен даночен број: 4043014516650
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8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Ковачка со реф.бр. 22“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со
реф.бр. 22“ во општина Македонски Брод.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
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производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
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14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ковачка
со реф.бр. 22“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
500 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2017 година
- година на завршување на градба: 2019 година
4. Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Fero
Invest, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност: 531 kW,
- инсталиран проток: 0,45 m³/s,
- инсталиран нето пад: 134m,
- номинална брзина: 600 -1
5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;
- номинални податоци:
- инсталирана моќност Sg: 560 kVA,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 600 -1
6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 630 kVA,
- номинален напон: 10000 +-2x2,5%
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2588.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и
член 16 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање
на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија, УП1
бр.12-72/19 од 24 јули 2019 година на Друштвото за
производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје му се
издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 23“.
2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија согласно
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-72/19
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за
пробна работа
Друштво за производство на електрична енергија
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на
Булевар Борис Трајковски бр.198 А Скопје-Кисела
Вода, Република Северна Македонија
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2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 5 август 2019 година
4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 5 мај 2020 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-377-2019
6. Единствен матичен број: 6974554
7. Единствен даночен број: 4043014516650
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Енергетската дејност производство на електрична
енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Ковачка со реф.бр. 23“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со
реф.бр. 23“ во општина Македонски Брод.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
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- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
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12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
Прилог 2
Податоци за хидроелектроцентрала
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ковачка
со реф.бр. 23“,
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала:
950 kW;
3. Општи податоци:
- година на почеток на градба: 2017 година
- година на завршување на градба: 2019 година
4. Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци - Fero
Invest, Хоризонтална Пелтон,
- номинални податоци:

- моќност: 1013 kW,
- инсталиран проток: 0,55 m³/s,
- инсталиран нето пад: 209m,
- номинална брзина: 750 -1
5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;
- номинални податоци:
- инсталирана моќност Sg: 1100 kVA,
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 0,4 kV,
- номинална брзина: 750 -1
6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 1100 kVA,
- номинален напон: 10000 +-2x2,5%
__________
2589.
Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на
цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 05 август 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ
КРАТОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021
ГОДИНА
1. На ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со
вода за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година
- за категорија домаќинства во износ од 14,28
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 21,82 ден/m³.
• за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 15,08
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 23,62 ден/m³.
• за 2021 година
- за категорија домаќинства во износ од 15,37
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 25,39 ден/m³.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
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3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни
услуги за регулираниот период 2022-2024 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста
на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 01.09.2019 година.
УП1 бр. 08-137/18
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
__________

2590.
Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на
цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на
седницата одржана на ден 05 август 2019 година, донесе

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 01.09.2019 година.
УП1 бр. 08-138/18
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
__________

2591.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 15
и член 30 од Законот за енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 1 август 2019 година, донесе
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ
ОТПАДНИ ВОДИ НА ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ
КРАТОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021
ГОДИНА

Член 1
(1) Во член 13 од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.65/19) во став (4) точката 4) се
менува и гласи:
„ако снабдувачот го одбие барањето, потрошувачот
има право да поднесе приговор против решението на
снабдувачот до Регулаторната комисија за енергетика“.
(2) Точката 8) се менува и гласи:
„снабдувачот носи решение со кое го прифаќа или
го одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија“.

1. На ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга собирање и
одведување на урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година
- за категорија домаќинства во износ од 5,74 ден/m³;
- за категорија останати во износ од 5,74 ден/m³.
• за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 5,93 ден/m³;
- за категорија останати во износ од 5,93 ден/m³.
• за 2021 година
- за категорија домаќинства во износ од 6,15 ден/m³;
- за категорија останати во износ од 6,15 ден/m³.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Македонија
План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни
услуги за регулираниот период 2022-2024 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста
на ова решение.

Член 2
Членот 54 се менува и гласи:
(1) Во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти каде распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред на влез во топлинска подстаница може да се врши поединечно исклучување на посебен дел од објектот, по барање на сопственикот, кое го поднесува до снабдувачот со топлинска
енергија, ако се исполнети следните услови и постапка:
1) сопственикот на посебниот дел од објектот кој
што бара да се исклучи е потребно да обезбеди писмена согласност за исклучување од системот за топлинска енергија од мнозинство од вкупниот број на сопственици на посебни делови од објектот,
2) по добивање на писмената согласност од став (1),
точка 1) од овој член, сопственикот на посебниот дел
од објектот кој што бара да се исклучи е потребно да
изготви елаборат за енергетска ефикасност, со кој се
потврдува дека алтернативниот систем за греење кој
што ќе се користи по исклучувањето е енергетски поефикасен, еколошки поприфатлив и значително го намалува користењето на примарна енергија потребна за испорака на единица топлинска енергија во споредба со
системот за централно греење, земајќи ја предвид енергијата потребна за екстракција, конверзија, транспорт и
дистрибуција,
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3) барателот ангажира инженер со овластување за
проектирање од областа на енергетската ефикасност за
изготвување на елаборатот за енергетска ефикасност,
4) барателот му го доставува на снабдувачот елаборатот за енергетска ефикасност со барање за негово
одобрување и реализирање. Снабдувачот одлучува по
барањето за одобрување на елаборатот за енергетска
ефикасност со решение. Ако снабдувачот го одбие барањето за одобрување на елаборатот за енергетска ефикасност, потрошувачот има право против решението на
снабдувачот да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика,
5) барателот пристапува кон изведба на работите во
елаборатот за енергетска ефикасност по добиеното
одобрување од снабдувачот,
6) барателот ангажира енергетски контролор кој
што ќе потврди дека изведениот систем за греење е реализиран согласно елаборатот за енергетска ефикасност, по завршување на изведбата,
7) барателот по писмен пат го информира снабдувачот за спроведената постапка за исклучување од системот за централно греење и ја приложува целокупната
документација од спроведената постапка,
8) снабдувачот носи решение со кое го прифаќа или
го одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија,
9) доколку снабдувачот го одбие барањето за исклучување, потрошувачот има право да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика,
10) по прифаќање на барањето на сопственикот и
подмирување на сите доспеани обврски спрема снабдувачот по основ на испорачана топлинска енергија, договорот за снабдување со топлинска енергија се смета
за раскинат.
(2) Од обврската за исполнување на условите и постапката од став (1) на овој член се ослободува сопственикот на посебниот дел од објектот кој со доставување на изјава за некористење на посебниот дел од објектот и валидни докази кај снабдувачот, ќе докаже дека посебниот дел од објектот нема да го користи од оправдани причини за кои одлучува комисија формирана
од снабдувачот. Под валидни докази се подразбира:
- доказ за престој во странство или
- доказ дека сопственикот на станот е починат
(3) Ако снабдувачот го одбие барањето од став (2)
од овој член, потрошувачот има право против решението на снабдувачот да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.
(4) Сопственик на посебен дел од објект на кого му
е одобрено барањето од став (1) и став (2) има обврска
за плаќање на надоместокот за ангажирана топлинска
моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска
енергија.
(5) Сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти каде распределбата на надоместокот се врши преку еден
мерен уред, а во кој што сопственикот не живее или не
го користи за деловни потреби, има обврска да го плаќа надоместокот за ангажирана топлинска моќност
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(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија,
кој се определува согласно Tарифниот систем за продажба на топлинска енергија.
(6) Од обврската од став (5) од овој член се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кој
е исклучен од системот за централно греење, ако:
1) живее во него и кај снабдувачот кон барањето за
ослободување како доказ приложи валиден документ
(лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, имотен
лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на
барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната
потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1
октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh)
2) го наследил, добил на подарок или го стекнал по
друг правен основ, и кај снабдувачот кон барањето за
ослободување како доказ приложи валиден документ
(лична карта на увид, имотен лист не постар од 30 дена
од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна
сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична
енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба
да е поголема од 1000kWh),
3) го дава на користење и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ и тоа:
- за корисник физичко лице (лична карта на корисникот на објектот на увид, имотен лист не постар од 30
дена од денот на поднесување на барањето, договор за
закуп заверен на нотар и седум последни сметки за
потрошена електрична енергија во грејна сезона, при
што вкупната потрошувачка на електрична енергија во
периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh),
- за корисник правно лице (имотен лист не постар
од 30 дена од денот на поднесување на барањето, договор за закуп заверен на нотар и седум последни сметки
за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при
што вкупната потрошувачка на електрична енергија во
периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh).
(7) Ако снабдувачот не го ослободи од обврската од
став (6) од овој член, сопственикот на посебен дел има
право да поднесе приговор до Регулаторната комисија
за енергетика.
(8) Снабдувачот со податоците добиени од потрошувачот постапува во согласност со закон со кој се
уредува заштитата на лични податоци.“
Член 3
Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 01-2763/1
1 август 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

