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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3145. 
Врз основа на член 236-г од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 124/2019), Управниот одбор на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ФОРМАТА И СОД-
РЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРЕЗЕМЕНИ 
НЕДВИЖНОСТИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ  

ЗА ПРЕЗЕМЕНИТЕ НЕДВИЖНОСТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишува начинот на во-

дење, формата и содржината на Регистарот на преземе-
ни недвижности нементи за продажба (во понатамош-
ниот текст: „Регистарот“) и формата и содржината на 
податоците за преземените недвижности. 

(2) Регистарот од став (1) на овој член го води 
Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамош-
ниот текст: „Агенцијата“), врз основа на податоците дос-
тавени од субјекти кои ги преземале недвижностите. 

(3) Субјекти кои ги преземале недвижностите од 
ставот (2) на овој член се: Агенција за управување со 
одземен имот, Управата за јавни приходи, банки и др. 
(во понатамошен текст: „субјекти“). 

(4) Недвижностите наменети за продажба се нед-
вижности кои субјектите од ставот (3) на овој член ги 
преземале во постапка при наплата на побарувања или 
по други основи.  

 
II.ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ 

 
Форма на Регистарот 

 
Член 2 

Регистарот се води во електронска форма како дел 
од Геодетско-катастарскиот информационен систем (во 
понатамошниот текст: „ГКИС“). 

 
Содржина на Регистарот 

 
Член 3 

Регистарот на преземени недвижности наменети за 
продажба содржи  просторни и описни податоци за 
недвижности преземени во постапка при наплата на 
побарувања или по други основи, наменети за про-
дажба, како и податоци за субјектот  кој ги преземал 
недвижностите. 

 
Просторен податок 

 
Член 4 

Просторен податок за недвижноста се координати 
на деталните точки што ја дефинираат недвижноста во 
рамките на единствениот државен референтен систем и 
државната картографска проекција. 

 
Описен податок 

 
Член 5 

Описен податок за недвижноста е податок со кој се 
врши опишување на својствата и карактеристиките на 
недвижностите (катастарска култура и класа на зем-
јиштето, викано место, број на зграда или посебен, од-
носно заеднички дел од зграда и друг објект, влез, кат, 
површина, волумен, идентификатор и тип на инфрас-

труктурните објекти, должина/висина, вредност и 
друго), на правата на недвижностите и на носителите 
на правата на недвижностите. 

 
II. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРЕЗЕ-
МЕНИ НЕДВИЖНОСТИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА 

 
Иницијално полнење на Регистарот 

 
Член 6 

(1) Агенцијата, од електронската база на податоци 
на електронскиот катастар,  генерира привремена база 
на податоци за недвижностите кои се во сопственост 
на субјектите  од членот 1 став (3) од овој правилник и 
истите им ги доставува. 

(2) Субјектот преку овластено лице пристапува до 
привремената база на податоци од ставот (1)  преку ко-
рисничко име и лозинка доделени од страна на Агенци-
јата и ги потврдува недвижностите и податоците за 
недвижностите наменети за продажба, при што во 
привремената база остануваат само недвижностите на-
менети за продажба. 

 
Воспоставување на Регистарот 

 
Член 7 

(1) По извршеното потврдување на податоците од член 
6 на овој правилник, се врши внес на податоците во Регис-
тарот на преземени недвижности наменти за продажба.  

(2) По извршениот внес на податоците од став (1) 
на овој член, се смета дека е воспоставен Регистарот на 
преземени недвижности наменети за продажба.  

 
III. ОДРЖУВАЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРЕЗЕМЕНИ  

НЕДВИЖНОСТИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА 
 

Член 8 
(1) Кога во постапка на одржување на катастарот на 

недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти 
како дел од катастарот на недвижности ќе се изврши 
промена на сопственост на недвижноста и истата ќе се 
запише на некој од субјектите кои ги преземале во по-
стапка при наплата на побарувања или по други ос-
нови, овластеното лице од членот 6 став (2), ќе добие 
барање (нотификација) за потврда за внес на податоци-
те во Регистарот.  

(2) По потврдување на податоците од став (1) на 
овој член, недвижноста се пренесува во Регистарот. 

(3) Кога за недвижноста наменета за продажба, во 
катастарот на недвижности се изврши промена за носи-
телот на правото на сопственост, предметната недвиж-
ност автоматски се брише од Регистарот. 

 
Член 9 

Агенцијата овозможува пристап до податоците од 
Регистарот на преземени недвижности наменти за про-
дажба, преку својата веб страна.  

 
Член 10 

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

 
Бр. 0101-12774/1 Претседател 

24 септември 2019 година на Управен одбор, 
Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 

__________ 
3146. 

Врз основа на член 23 став (3) од Законот за катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар 
на недвижности донесе  
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ПЛАТА И 
ДОДАТОКОТ НА ПЛАТА ЗА ЗВАЊЕ, НИВНАТА  

ВИСИНА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува зголемувањето на 

основната плата и додатокот на плата, нивната висина 
и начинот на утврдување, на државните/администра-
тивните службеници вработени во Агенцијата за катас-
тар на недвижности (во понатамошниот текст: 
„Агенцијата“). 
 

Член 2 
(1) Висината на зголемувањето на основната плата 

и додатокот на плата на државните/административните 
службеници во Агенцијата изнесува од 5-30%, во за-
висност од: 

1. специфичната природа на работните задачи и  
2. посебноста на извршување на посебните долж-

ности и овластувања. 
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, држав-

ните/административните службеници кои ги извршува-
ат работите од областа на информатичко – комуника-
циската технологија во функција на ГКИС, висината на 
зголемувањето на основната плата и додатокот на пла-
та за звање изнесува 30%. 

(3) Средствата за исплата на зголемувањето на ос-
новната плата и додатокот на плата за звање од став (1) 
и (2) на овој правилник, се обезбедуваат од сметката за 
самофинансирачки активности на Агенцијата. 
 

Член 3 
(1) Според специфичната природа наработните за-

дачи, работните места се групираат во четири групи, со 
следните износи на зголемување на основната плата и 
додатокот на плата за звање: 

1. Група I.-15% зголемување, ги опфаќа државните 
советници 

2. Група II. -15% зголемување, ги опфаќа работните 
места поврзани со: 

- контрола на катастарот на недвижностите, надзор 
над работата на приватниот геодетски сектор и поста-
пување попретставки и предлози; 

3. Група III.-20% зголемување,   а ги опфаќа работ-
ните места поврзани со: 

- Запишување во катастарот на недвижности (запи-
шување на недвижности кои останале со незапишани 
права, спроведување на промени на запишаните нед-
вижности, дигитализација на катастарски планови,  
востановување и одржување на катастар на инфрас-
труктурни објекти, отстранување  на грешки и изготву-
вање на податоци од ГКИС); 

- шалтерско и архивско работење; 
4. Група IV.-15% зголемување, ги опфаќа работните 

места поврзани со: 
- основни геодетски работи, гравиметрија,  сателит-

ска геодезија, геодетски работи за посебни намени, 
државна граница, катастарско класирање на земјиш-
тето,  картографија и фотограметрија, чување и издава-
ње на геодетски податоци; 

- геоматика,  геодетско информационен систем, ре-
гистар на просторни единици, графички регистар на 
улици и куќни броеви, национална инфраструктура на 
просторни податоци, графички регистар за градежно 
земјиште; 

- регистар на цени и закупнини, модели за масовна 
проценка и анализа на пазарот на недвижности; 

5. Група V.-15% зголемување, а ги опфаќа работни-
те места поврзани со: 

- грижа за корисници; 
- нормативно – правни работи од областа; 

- меѓународни активности и соработка, евроинтег-
рации, консултантски услуги и обуки, планирање, раз-
вој и проекти; 

- планирање, управување, вработување, мобилност, 
информативен систем за човечки ресурси, мотивација,  
меѓу човечки односи, оценување, стручно оспособува-
ње и усовршување на човечките ресурси; 

- буџетска координација, буџетска контрола, смет-
ководство и плаќање; 

- аналитика, логистика, општо работење и јавни на-
бавки и 

- внатрешна ревизија; 
(2) Покрај зголемувањето утврдено во став (1) на 

овој член, на државните/административните службени-
ци кои врз основа на патен налог за службено патување 
во државата извршувале работа на терен, за поминатите 
работни часови на терен основната плата и додатокот на 
плата за звање им се зголемува за дополнителни 10%. 

(3) За пресметување на зголемувањето од став (2) 
на овој член, раководителот на одделението преку ра-
ководителот на сектор најдоцна до 25-ти во тековниот 
месец за претходниот месец, подготвува и доставува до 
директорот на Агенцијата, преглед на државните/адми-
нистративните службеници кои извршувале работa на 
терен врз основа на патен налог. По одобрувањето на 
прегледот од директорот, Секторот за финансии врши 
пресметување на зголемувањето на платата за наредни-
от месец. 

(4) Покрај зголемувањето утврдено во став (1), точ-
ка 2 на овој член, на државните/административните 
службеници, чиј обем на работа е утврден со норма, кои 
извршиле работни задачи во обем поголем за 30% и по-
веќе од обемот утврден со нормата, основната плата и 
додатокот на плата за звање им се зголемува за 10%. 

(5) Државните/административните службеници, чиј 
обем на работа е утврден со норма, кои извршиле ра-
ботни задачи во обем помал за 10% и повеќе од обемот 
утврден со нормата, правото на зголемување утврдено 
во став (1) на овој член им се намалува за 50%. Докол-
ку приливот на предмети е помал од обемот на предме-
тите утвредени со нормата и во лична листа нема пред-
мети со изминат рок, не се губи зголемувањето утврде-
но во став (1) од овој член. 

(6) За пресметување на зголемувањето од ставовите 
(4) и (5) на овој член, раководителот на одделението 
преку раководителот на сектор најдоцна до 25-ти во те-
ковниот месец, подготвува и доставува до директорот 
на Агенцијата, преглед на државните/административ-
ните службеници чиј обем на работа е утврден со 
норма, во кој се дадени податоци за нивото на извршу-
вањето на работните задачи изразено во проценти. По 
одобрувањето на прегледот од директорот, Секторот за 
финансии врши пресметување на зголемувањето на 
платата за наредниот месец. 

(7) Работните задачи и нормите за нивно извршува-
ње од ставовите (4) и (5) на овој член, ги утврдува ди-
ректорот со Наредба за нормирање работни задачи. 

 
Член 4 

(1) Посебностите на извршувањето на посебните 
должности и овластувања се регулираат со посебен акт 
(решение, одлука, овластување, задолжение и др.) за 
државниот/административен службеник, донесен од 
директорот на Агенцијата, зголемувањето на основната 
плата и додаток на плата за звање може да изнесува  од 
5% до 10 %, во зависност од нивната сложеност; 

(2) Исплатата на зголемувањето на основната плата 
и додатокот за звање од став (1) на овој правилник, за-
почнува со денот на донесувањето на соодветниот акт, 
до денот на престанување на неговата важност односно 
до денот на завршување на посебните должности и ов-
ластувања. 



 Стр. 4 - Бр. 196                                                                                25 септември 2019 
 

(3) Одредбите од став (1) не се применуваат за ра-
ботни групи, комисии или проекти, за кои со закон или 
друга одлука е предвидена исплата на надоместок. 
 

Член 5 
Зголемувањето на основната плата и додатокот на 

плата за звање утврдени во член 3 и член 4 на овој пра-
вилник меѓусебно не се исклучуваат, но вкупниот износ 
на зголемување не може да изнесува повеќе од 30%. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, a ќе се применува за пресметување на зголе-
мувањето на основната плата и додаток на плата поч-
нувајќи од 1.9.2019 година. 

 
Бр. 0101-12773/1 Претседател 

24 септември 2019 година на Управен одбор, 
Скопје м-р Ирма Мандева, с.р. 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3147. 
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 вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и 
член 16 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 произ-
водство на електрична енергија, УП1 бр.12-85/19 од 2 
септември 2019 година на Друштвото за производство 
на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 20 сеп-
тември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РА-
БОТА  ЗА  ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA 
ENERGY ДОО Тетово му се издава лиценца за пробна 
работа за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од хидроелектроцентрала 
„МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“.  

2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во При-
лог 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 инвести-
торот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна до-
кументација со која овој енергетски објект ќе биде ста-
вен во употреба.  

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 Бр. 12-86/19  

20 септември 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, 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 
Друштвото за производство на електрична енергија 

СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY 
ДОО Тетово, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 64, 
Тетово, Република Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та за пробна работа  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата за пробна ра-

бота: 20 септември 2019 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата за пробна ра-

бота: 20 јуни 2020 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-378-2019 
 
6. Единствен матичен број:  6754023 
 
7. Единствен даночен број:  4028012516980 
 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ 
Одранска река со реф. бр. 105“ 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 Одранска река 
со реф. бр. 105“ во Општина Тетово. 

 
10. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 
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- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-
рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија, како и согласно правилниците и другите про-
писи кои ги донесува или одобрува Регулаторната коми-
сија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија врз основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, во целокупната доку-
ментација која што се однесува на вршењето на енер-
гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 
согласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
12. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации при вршењето на енергет-
ската дејност производство на електрична енергија.  

 
13. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична 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 и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва 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 енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 
Прилог 2 
 
Податоци за хидроелектроцентрала 
 
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Одранска 

река со реф. бр. 105“,  
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 

360 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 – 

Hidropower, Хоризонтална Пелтон, 
- номинални податоци: 
- моќност: 364 kW, 
- инсталиран проток: 0,208 m³/s, 
- инсталиран нето пад: 196 m, 
- номинална брзина: 1000 

-1
 

5. Податоци за генератор: 
- тип, производител и номинални податоци – 

GSOTE 400 Sd-6, ATB sever; 
- номинални податоци: 
- номинална привидна моќност: 400 kVA, 
- номинална активна моќност: 360 kW, 
- фактор на моќност: 0,9 
- фреквенција: 50Hz 
- работен напон: 0,4 kV, 
- номинална брзина: 1000 

-1
 

6. Податоци за трансформатор: 
- номинални податоци: 
- моќност привидна: 400 kVA, 
- номинален напон: 21(10.5)/0.4 kV/kV 

___________ 
3148. 

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 вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и 
член 16 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 произ-
водство на електрична енергија, УП1 бр.12-87/19 од 2 
септември 2019 година на Друштвото за производство 
на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 20 сеп-
тември 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РА-
БОТА  ЗА  ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA 
ENERGY ДОО Тетово му се издава лиценца за пробна 
работа за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од хидроелектроцентрала 
„МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“.  

2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во При-
лог 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 инвести-
торот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна до-
кументација со која овој енергетски објект ќе биде ста-
вен во употреба.  

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 Бр. 12-87/19  

20 септември 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, 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 
Друштвото за производство на електрична енергија 

СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY 
ДОО Тетово, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 64, 
Тетово, Република Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та за пробна работа  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата за пробна ра-

бота: 20 септември 2019 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата за пробна ра-

бота: 20 јуни 2020 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-379-2019 
 
6. Единствен матичен број:  6754023 
 
7. Единствен даночен број:  4028012516980 
 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ 
Одранска река со реф. бр. 106“ 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 Одранска река 
со реф. бр. 106“ во Општина Тетово. 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположли-
вост до операторот на електродистрибутивниот систем, 
во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-
рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија, како и согласно правилниците и другите 
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија врз основа на Законот за енерге-
тика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, во целокупната доку-
ментација која што се однесува на вршењето на енер-
гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 
согласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
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- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
12. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

 
13. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична 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 и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва 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 енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 
Прилог 2 
 
Податоци за хидроелектроцентрала 
 
1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Одранска 

река со реф. бр. 106“,  
2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 

306 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 – 

Hidropower, Хоризонтална Пелтон, 
- номинални податоци: 
- моќност: 308 kW, 

- инсталиран проток: 0,24 m³/s, 
- инсталиран нето пад: 146 m, 
- номинална брзина: 750 

-1
 

5. Податоци за генератор: 
- тип, производител и номинални податоци – 

GSOTE 400 МК-8, ATB sever; 
- номинални податоци: 
- номинална привидна моќност: 340 kVA, 
- номинална активна моќност: 306 kW, 
- фактор на моќност: 0,9 
- фреквенција: 50Hz 
- работен напон: 0,4 kV, 
- номинална брзина: 750 

-1
 

6. Податоци за трансформатор: 
- номинални податоци: 
- моќност привидна: 400 kVA, 
- номинален напон: 21(10.5)/0.4 kV/kV 

 
КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

3149. 
Врз основа на членовите 203 и 218 став (1) од Зако-

нот за работните односи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 
25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 
и 27/16) член 5 од Општиот колективен договор за јав-
ниот сектор на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 10/08 и 85/09) и 
член 122 од Колективниот договор за здравствената 
дејност на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 
60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 80/18 , 
31/19 и 32/19), Министерството за здравство претставу-
вано од министерот Доц. д-р Венко Филипче и репре-
зентативниот Самостоен синдикат за здравство, фарма-
ција и социјална заштита на Република Македонија 
претставуван од  д-р Љубиша Каранфиловски, склучија 
на ден 20.9.2019 година, 

 
А Н Е К С 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА  

ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за здравствената дејност 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 60/6, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 
33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16 и 80/18), во член 
61  за поединечните работи односно занимања за ра-
ботниците кои имаат засновано работен однос во јав-
ните здравствени установи: здравствени домови, цен-
три за јавно здравје, Институт за јавно здравје, општи-
те болници, специјализирани болници, клинички бол-
ници, универзитетски клиники се менуваат коефициен-
тите за пресметка на плата започнувајќи со исплата на 
платата за месец септември  2019 година и тоа: 

 
Занимања од III група на сложеност 
- дактилограф    1,478 
- стенодактилограф  1,478 
- продавач          1,478 
 
Занимања од IV група на сложеност 
- технички секретар               1,652 
- секретар архивар               1,652 
- секретар за настава               1,710 
- стенодактилограф I-а класа  1,710 
- статистичар-евидентичар        1,710 
- архивар-дактилограф         1,710 
- архивар-магационер         1,710 
- референт-администратор        1,710 
- оперативен службеник              1,710 
- референт за прием и испуст  1,710 
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- референт за студентски прашања            1,722 
- информатор                                 1,722 
- библиотекар                                 1,738 
- преведувач-коресподент                   1,738 
- касиер                                       1,738 
 
Занимања од V група на сложеност 
Подгрупа V/1 
- референт за ОНО и  ОСЗ                   1,798 
- благајник                                 1,824 
- инкасатор                                 1,824 
- пресметувач на плати                    1,824 
- фактурист                                 1,824 
- материјално-финансов книговодител      1,841 
- ликвидатор                                 1,841 
- референт за работни односи             1,841 
- оператор на терминал                         1,851 
- контер                                       1,851 
 
Подгрупа V/2 
- програмер на компјутер                    1,981 
 
Занимања од VI група на сложеност 
Подгрупа VI/1 
- виш референт                                2,062 
- економист, правник (со степен)            2,116 
- виш програмер                                2,143 
 
Занимања од VII група на сложеност 
- Подгрупа VII/1-а 
- технички уредник на списание                    2,722 
- дипломиран економист, дипломиран правник   2,748 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- стручен соработник-дипл.економист, дипл.прав-
ник, библиотекар                                         2,780 

- самостоен стручен соработник-дипломиран еконо-
мист, дипл. правник, библиотекар                     2,835 

 
Подгрупа VII/2-а 
- самостоен стручен соработник-дипл.правник со 

правосуден испит кој врши работни задачи предвидени 
со правосуден испит и дипл.  економист овластен реви-
зор                                                             3,034 

- магистер: дипломиран економист, дипломиран 
правник                                                 3,034 

 
Член 2 

Овој Колективен договор влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“, а почнува да се применува со ис-
плата на платата за месец септември 2019 година. 

 
Самостоен синдикат за  здравство,  
фармација и социјална заштита Министерство за 
на Република Северна Македонија здравство 

Претседател, Министер, 
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р. доц. д-р Венко Филпче, с.р. 

  
Бр. 0101-97/1 Бр. 17-6846/1 

20 септември 2019 година 20 септември 2019 година 
Скопје Скопје 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

