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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3269.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика  Македонија, на седницата одржана на 
21.9.2013 година,  донесе

                                                        
О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 

АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи   на Владата на Републи-
ка Македонија и престанува користењето на движните 
ствари  и тоа:       

Ред. бр. Назив  на опрема Количина
1 Мобилен метален архивски 

ормар на шини 300/90/200 50
2 Мобилен метален архивски 

ормар на шини 200/90/200 8
3 Метални комоди-ормари за 

микрофилмови со фиоки 
65/60/72 35

Член 2
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење на Државниот архив на Репуб-
лика Македонија,  без надомест.

Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата  на  Република Македонија,  склучува 
договор со директорот на Државниот архив на Републи-
ка Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските  
за движните ствари од членот 1  од оваа одлука кои се 
даваат на трајно користење.

                                                                   
Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6476/1 Заменик на претседателот
21 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3270.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика  Македонија, на седницата одржана на 
21.9.2013 година,  донесе

   
О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА УСТАВНИОТ

СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
                                                      

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движните 
ствари и тоа:       

Ред.бр. Назив  на опрема Количина
1 Подвижна комода 40/50/60 

со 3 фиоки 18
2 Комода 1 - со стаклени врати 

180/50/130 41
3 Комода 2 - со фиоки 

180/50/130 11
4 Плакар  1 - 100/50/208 34
5 Плакар  2 - 50/50/208 13
6 Работно биро темно со агол 

180/100/75 3
7 Работно биро светло со дода-

ток 150/90/75 10
8 Клубска маса 60/60/45 1
9 Клубска маса 125/60/45 4
10 Маса за состаноци 355/190/75 1
11 Работно биро кабинетско 

260/100/75 10
12 Клубска маса 120/60/45 10
13 Конференциска маса 

210/90/75 8
14 Клубска фотеља 70/70/70 34
15 Работна стлица за вработени 

со висок анатомски наслон 69
16 Работна стлица за вработени 

со низок анатомски наслон 30
17 Директорска фотеља со висок 

анатомски наслон 3
18 Фотеља за министерски каби-

нет на една нога округла 32
19 Работна столица санка со ана-

томски наслон 52
20 Работна столица за министер-

ски кабинет 1

Член 2
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење на  Уставниот суд на Републи-
ка Македонија,  без надомест.

Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата  на  Република Македонија,  склучува 
договор со Генералниот секретар на Уставниот суд на 
Република Македонија, со кој се уредуваат правата и 
обврските  за движните ствари од членот 1 од оваа од-
лука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6476/2 Заменик на претседателот
21 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3271.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/21005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.9.2013 година,  донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ  НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
                             

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движните 
ствари и тоа:       

Ред.бр. Назив  на опрема Количина
1 Подвижна комода 40/50/60 со 

3 фиоки 21
2 Комода 1 - со стаклени врати 

180/50/130 24
3 Комода 2 - со фиоки 

180/50/130 16
4 Витрина 100/50/208     24
5 Плакар 1 - 100/50/208      9
6 Плакар 2 - 50/50/208     16
7 Маса за состаноци 412/90/75 2
8 Маса за состаноци 206/90/75 17
9 Работно биро темно со агол 

180/100/75 12
10 Работно биро светло со 

додаток 150/90/75 14
11 Клубска маса 60/60/45      2
12 Клубска маса 125/60/45 12
13 Маса за амфитеатар фронт 

44м/50/75 1
14 Пулт во амфитеатар-сала 

640/70/90 1
15 Работно биро кабинетско 

260/100/75 2
16 Клубска маса 120/60/45 2
17 Комода 380/110/47      2
18 Конференциска маса 

210/90/75 8
19 Конференциска маса 

206/90/75 1
20 Гарнитура за седење на 

тераса 1
21 Огледало со дрвена рамка 

1,5/2,5 1
22 Клубска фотеља 70/70/70 28
23 Столица за амфитеатар 119
24 Работна столица за вработени 

со висок анатомски наслон 41
25 Работна столица со низок 

анатомски наслон 103
26 Директорска фотеља со висок 

анатомски наслон 42
27 Фотеља за министерски 

кабинет на една нога-округла 8
28 Работна столица санка со 

анатомски наслон          36
29 Работна столица за 

министерски кабинет 2

Член 2
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење на  Министерството за надво-
решни работи,  без надомест.

Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата  на  Република Македонија, склучува 
договор со министерот за надворешни работи  со кој се 
уредуваат правата и обврските  за движните ствари од 
членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно корис-
тење.

Член 4
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

  
Бр. 41-6476/3 Заменик на претседателот

21 септември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3272.
Врз основа на член 4, став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 21.9.2013 година, до-
несе

С Т Р А Т Е Ш К И   П Л А Н
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ ЗА ПЕРИОДОТ 2013 – 2016 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на нед-
вижности (во понатамошниот текст АКН) за периодот 
2013 - 2016 година е изготвен врз основа на член 4 став 
(2) од Законот за катастар на недвижности.

АКН со подобрување на администрирањето и упра-
вувањето на земјиштето се ориентира ефикасно и ефек-
тивно кон корисниците, поддржувајќи го социоеконом-
скиот развој на Република Македонија. Од 2007 го-
дина, АКН успешно работи со стратешки бизнис-плано-
ви како метод за подобрување на своите активности. 
Намената на овој документ е да се развие стратегија на 
АКН за периодот 2013 – 2016 година, која ќе биде фоку-
сирана кон корисниците, создавање на ефикасен, сигу-
рен и безбеден електронски Геодетско-катастарски ин-
формацoнен систем (во понатамошниот текст ГКИС), 
како и кон зајакнување на институционалните капаци-
тети.

Пренесувањето на стратешките прашања и нивните 
услови во бизнис-целите обезбедува практична рамка, 
како и основа за годишното планирање на работата на 
АКН. 

Стратешкиот план е прикажан врз основа на логич-
ки метод кој се движи чекор по чекор: 

- опишување на моменталната состојба на АКН кое 
вклучува и анализа на силните и слабите страни, мож-
ностите и заканите (SWOT анализа) каде сите овие еле-
менти беа идентификувани; 

- опишување на околната бизнис-средина и трендо-
вите вклучувајќи ги и надлежните закони, политики, ди-
рективи и планови, идентификување на потрошувачите 
и другите чинители вклучувајќи ја нивната ситуација и 
барања, како и идентификување на засегнатите страни 
и
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- дефинирање на посакуваната идна состојба на 
АКН, вклучувајќи ја и визијата и стратегиите – и она 
што е најважно – идентификување на долгорочни и 
краткорочни цели, активности (вклучувајќи и иденти-
фикување на тоа кој, што и кога ќе прави), потребни ре-
сурси, организација и барања за известување на рабо-
тата.

Mисија

Главната мисија на АКН е да обезбеди електронски, 
ефикасен и сигурен пристап на корисниците до подато-
ците од ГКИС како орган кој е надлежен за одржување 
на катастарот на недвижности, востановување и одржу-
вање на катастарот на инфраструктурни објекти како 
дел од катастарот на недвижности, управување со 
ГКИС, како и за воспоставување, одржување и јавен 
пристап до Националната инфраструктура на простор-
ни податоци, стремејќи се кон постепено целосно само-
финансирање.

Бизнис-идеја

АКН прибира, регистрира и обезбедува сигурни ге-
опросторни податоци и податоци за недвижности за оп-
штата јавност и бизнис-секторот, со тоа придонесувај-
ќи кон македонскиот економски развој и интеграцијата 
во Европската Унија (ЕУ).

Визија 2016

АКН е ефикасна и ефективна самофинансирачка 
владина агенција, ориентирана кон своите потрошу-
вачи, која  обезбедува и одржува дигитални геопростор-
ни податоци и информации од катастарот на недвиж-
ности и катастарот на инфраструктурните објекти како 
дел од катастарот на недвижности, 3Д катастарот на 
згради, посебни и заеднички делови од згради и други 
објекти, ја пресметува и евидентира вредноста на нед-
вижностите и ја воспоставува и одржува Националната 
инфраструктура на просторни податоци за потребите 
на општата јавност и бизнис-секторот без користење на 
хартија (paper free).

2. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Во рамките на своите надлежности, АКН има свое 
влијание врз стратешките приоритети на Владата на Ре-
публика Македонија, а тие се:

- зголемување на економскиот раст и конкурентнос-
та на трајна основа, повисока стапка на вработеност, по-
раст на животниот стандард и квалитетот на живеење и

- интеграција во Северно-атлантската Алијанса 
(НАТО) и ЕУ, врз основа на исполнување на реформи-
те и критериумите.

Стратешките приоритети на Владата на Република 
Македонија кои се во корелација со АКН се:

- развој на модерна, ефикасна, ефективна и еконо-
мична администрација со високо ниво на етика и неко-
румпираност како клуч за успешна реформа и

- поголема примена на достигнувањата на совреме-
ните информациски и комуникациски технологии.

Согласно со Законот за катастар на недвижности, 
АКН е надлежна за:

- управување со ГКИС; 
- вршење основни геодетски работи;

- вршење премер на недвижностите;
- вршење премер и одржување на државната гра-

ница;
- вршење геодетски работи за посебни намени;
- востановување и одржување на катастарот на нед-

вижностите;
- вршење масовна проценка на недвижностите запи-

шани во катастарот на недвижностите;
- воспоставување и управување со Графичкиот ре-

гистар на градежното земјиште;
- изготвување на топографски карти;
- водење Регистар на просторни единици;
- водење Графички регистар на улици и куќни бро-

еви;
- воспоставување, одржување и овозможување ја-

вен пристап до Националната инфраструктура на прос-
торните податоци согласно посебен закон и

- вршење надзор на работењето на трговците пое-
динци овластени геодети и трговските друштва за гео-
детски работи.

АКН функционира врз основа на принципите на ле-
гитимност, стручност, ефикасност, транспарентност, 
сервисна ориентираност, професионалност и одговор-
ност за работата што ја врши и резултатите кои ги по-
стигнува.

Востановениот катастар на недвижности на целата 
територија на Република Македонија, како и брзото и 
квалитетно одржување на истиот, неоспорно придоне-
сува за подобрување на правната сигурност за странски-
те и домашните инвеститори и донесување на одлуки 
за инвестирање во Република Македонија. Зголемениот 
број странски и домашни инвестиции, пред сè грин-
филд инвестиции, имаат директно влијание врз првиот 
приоритет на Владата на Република Македонија, т.е зго-
лемување на економскиот раст и конкурентноста на 
трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст 
на животниот стандард и квалитетот на живеење.

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Со цел подобро да се исполнат потребите и барања-
та на општеството, услугите на АКН потребно е да се 
подобрат. Во принцип, услугите треба да се трансфор-
мираат во современи, пазарно ориентирани услуги кои 
ќе се фокусираат на потрошувачите и на нивните потре-
би и барања за да можат да нудат точни, висококвали-
тетни и навремени услуги и производи во согласност 
со современите принципи и трендови. За успешна реа-
лизација на оваа намера, важно е да се разберат глобал-
ните трендови од областа на информатичката и комуни-
кациската технологија и системите за земјишна адми-
нистрација.

Во насока на подобрување на услугите кон крајните 
корисници, АКН воспостави директна соработка со си-
те релевантни државни институции и професионални 
корисници.

Со востановувањето на катастарот на недвижности 
и имплементацијата на Е-кат на целата територија на 
државата, овозможен е поедноставен и побрз пристап 
до податоците и до нивното управување и дистрибу-
ција. АКН покажа напредок во скратување на просечно-
то време за регистрација на недвижностите, подобрува-
ње на катастарските услуги со запазување на зададени-
те законски рокови за постапување по барањата.

Следејќи ги европските трендови, АКН се стреми 
кон воспоставување на современ ГКИС базиран на 
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стандардизирани дигитални податоци и информации 
што ќе овозможи пристап до истите, нивно користење, 
дистрибуција и издавање во електронска форма потпи-
шани со валиден сертификат.

Активностите на АКН во периодот кој следи треба 
да придонесат кон зголемено задоволство на корисни-
ците преку овозможување побрзи интернет-услуги. Тие 
исто така ќе придонесат кон зголемување на транспа-
рентноста и на користењето на дигиталните планови и 
катастарските податоци. Податоците се потребни за 
просторно и урбанистичко планирање, општествени ус-
луги, заштита на животната средина и друго.  

За остварување на дел од своите приоритети, преку 
проектот „Катастар на недвижности и регистрација“ 
АКН доби дополнителни финансиски средства од Свет-
ска банка. Во извршувањето на своите реформски ак-
тивности, АКН ги следи начелата на современата ко-
мерцијална работа, постојано подобрување на услугите 
и на институционалниот развој со цел да се трансфор-
мира во современа и ефикасна национална Агенција за 
катастар на недвижности, на основа на финансиска не-
зависност и цели кон самофинансирање.

За да може АКН да ја постигне својата цел и да ста-
не услужна и кориснички ориентирана, важно е да се 
фокусира на сегашните и идните корисници, како и на 
нивната состојба и барања. 

Во последниве години АКН бележи постојан пораст 
на бројот на предметите, тренд што се должи на зголе-
мената економска активност, како и сè поголема инфор-
мираност на граѓаните за потребата од регулирање на 
своите права на недвижностите. За порастот во голем 
дел придонесува и востановениот катастар на недвиж-
ности на целата територија на Република Македонија.

Со зголемувањето на бројот на предметите истовре-
мено се зголемува и приходот што го остварува АКН 
од издавањето на податоците и вршењето на услуги и 
покрај тоа што од 2006 година престана да ги извршува 
оперативните теренски геодетски работи кои како јав-
ни овластувања беа пренесени во приватниот геодет-
ски сектор. Исто така приходот продолжи да се зголе-
мува и по двократното намалување на надоместоците и 
тоа во октомври 2007 година и во јануари 2010 година. 
Истовремено, процентот на самофинансирање постоја-
но се зголемува во однос на вкупниот буџет со кој рас-
полага АКН.

3.1. АНАЛИЗА НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, 
МОЖНОСТИТЕ И ЗАКАНИТЕ (SWOT)

3.2. Силни страни: 

- единствена институција за катастар на недвижнос-
ти и геопросторни податоци во Македонија;

- интегриран систем на геопросторни податоци и за-
пишани права на недвижности;

- нов современ, ефикасен електронски катастарски 
систем имплементиран на цела територија на Републи-
ка Македонија;

- имплементиран ИСО стандард;
- воспоставен систем за контрола на квалитет и пот-

врда на квалитетот на податоците од катастарските пла-
ноци и податоците од катастарот на недвижности;

- воведен систем за електронско плаќање за услуги-
те (пос терминали и интернет виртуелен пос);

- започнат процес на дигитализација на аналогните 
катастарски планови;

- електронски пристап до податоците од страна на 
корисниците;

- изработен софтверски модул за електронска кому-
никација за поврзување на професионалните корисни-
ци (е-шалтер);

- отвореност за промени, согласно со новите потре-
би на корисниците;

- востановен катастар на недвижности на целата те-
риторија на Република Македонија;

- силна поддршка од Владата на Република Македо-
нија за реформирање на катастарот, 

- подобрен имиџ на Агенцијата како резултат на 
спроведените реформи;

- поседување архива со геопросторни податоци со 
трајна вредност;

- воспоставен ГНСС систем кој овозможува приме-
на на модерните технологии за сателитско геопозицио-
нирање;

- успешна долгогодишна соработка со донаторските 
организации и Светска Банка;

- поедноставена процедура за одржување на катаста-
рот на недвижности;

- зголемен приход од надоместоци по основ на зго-
лемениот број трансакции;

- искусен геодетски и правен персонал, како и ка-
дар за управување со проекти;

- изготвен софтвер за ажурирање на ДКП (МАК 
ЕДИТ);

- дистрибуција на геопросторните податоци преку 
други правни субјекти (нотари, приватни геодетски 
фирми, локална самоуправа и други);

- изработени дигитални топографски карти во раз-
мер 1:25000 за цела територија на Република Македо-
нија;

- изготвена Стратегија за НИПП за Република Маке-
донија;

- воспоставена меѓународна соработка (потпишани 
меморандуми со катастарски институции од регионот и 
пошироко) и

- членство во меѓународни здруженија и организа-
ции од областа на геодезијата, картографијата и катас-
тарот.

3.3. Слаби страни:

- недоволна комуникација - хоризонтална и верти-
кална;

- не е воведен систем за плаќање преку е–банкар-
ство;

- недоволен ИТ и геодетски персонал;
- постоење на голем број вработени со несоодветно 

образование;
- недоволен маркетинг;
- дел од подрачните одделенија работат со загуба;
- немање план и систем за закрепнување по катас-

трофи (Disaster Recovery);
- немање центар за грижа на корисници (Help desk), 

за поддршка на внатрешните и надворешните корисни-
ци на системите на АКН;

- непостоење на дигитална архива;
- непостоење на ДКП за цела територија на Републи-

ка Македонија;
- недостиг на поединечни атрибути од клучните ре-

гистри во Република Македонија во базата од КН;
- зависност на АКН од надворешни фирми за одржу-

вање на ИКТ-системите и
- висока цена за одржување и развој на ИКТ-систе-

мите.
3.4. Можности: 
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- воведување нови е-услуги за подобро опслужува-
ње на клиентите;

- продлабочување на соработката со меѓународни 
донатори и меѓународна соработка за знаење и пренос 
на искуства;

- давање консултантски услуги и обуки во земјата и 
во странство;

- продлабочување на соработката со научните инс-
титуции од соодветни области;

- поврзување со други бази на податоци, а со цел да 
се подобри квалитетот на податоците во базата на пода-
тоци на АКН;

- општите трендови на пазарот создаваат потенци-
јал за развој на нови производи и услуги;

- востановување и одржување на катастар на ин-
фраструктурни објекти, како дел од катастарот на нед-
вижности;

- вршење масовна проценка на недвижностите;
- воспоставување и управување со Графичкиот ре-

гистар на градежното земјиште;
- водење Графички регистар на улици и куќни бро-

еви;
- меѓународниот тренд за создавање национална ин-

фраструктура на просторни податоци отвора можности 
за АКН преку проактивна работа да стане координатор 
во Македонија, согласно Законот за НИПП;

- можност за поврзување со Google, Microsoft, 
Navteq, Tele Atlas итн. услуги како испорачувач на по-
датоците на АКН вградени во нивните услуги, врз осно-
ва на договор;

- можност за примена на софтверски решенија со от-
ворен код;

- развој на модели на ЈПП (јавно приватно партнер-
ство);

- АКН 100 % самофинансирачка непрофитна инсти-
туција – поголема можност во менаџирањето со соп-
ствените ресурси;

- зголемување на портфолиото преку воведување на 
нови услуги и податоци, 

- креирање убедлива анализа за преструктурирање 
на АКН за да се оптимизираат трошоците и да се зголе-
ми ефикасноста на институцијата и

- промени во законската регулатива која ќе овозмо-
жи сите промени во КН да се одвиваат  преку професио-
налните корисници со цел елиминирање на потребата 
од шалтери.

3.5. Закани:

- намалувањето на буџетските средства ќе биде зака-
на за остварување на планираните развојни проекти;

- промената на пазарните услови, односно економ-
ски кризи и сл. води до намален број барања од корис-
ниците и

- конкуренцијата од меѓународни интернет-пребару-
вачи или испорачувачи на податоци (Google, 
Microsoft), како и приватни ГИС компании претставува 
закана за нашите картографски активности.

4. СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР 
НА НЕДВИЖНОСТИ

4.1. Моменталната позиција на АКН 
во општеството и на пазарот

4.1.1. Организација

Агенцијата има својство на правно лице со права, 
обврски и одговорности утврдени со Законот за катас-
тар на недвижности.

Со Законот за катастар на недвижности воведени се 
нови надлежности на АКН при што е извршена и изме-
на во внатрешната организацијата на Агенцијата.

Со Агенцијата управува Управниот одбор кој е сос-
тавен од пет члена и тоа по еден член на предлог од Ми-
нистерството за правда, Министерството за транспорт 
и врски, Министерството за финансии, Министерство-
то за животна средина и просторно планирање и Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство.

Со Агенцијата раководи директор. Директорот на 
Агенцијата има заменик.

АКН работите од својот делогруг ги извршува пре-
ку Генералната дирекција, Центарот за катастар на нед-
вижности, Сектор за катастар на невижности, одделени-
ја за катастар на недвижности и катастарски шалтери. 
Работата на секторите која се однесува на катастарот 
на недвижности за општините во Скопскиот статистич-
ки регион според номенклатурата на територијални еди-
ници за статистика (НТЕС) ја координира Центарот за 
катастар на недвижности-Скопје. Секторите се форми-
раат според статистичките региони утврдени според но-
менклатурата на територијални единици за статистика 
(НТЕС).

Организациската структура е функционално дефи-
нирана и уредена со Правилник за внатрешна организа-
ција на АКН. 

АКН во рамките на управувањето со човечките ре-
сурси се придржува кон начелото на правична застапе-
ност на заедниците кои не се мнозинство во Република 
Македонија.

Во картата даден е графички приказ на поделба на 
територијата на Република Македонија по статистички 
Региони согласно номенклатурата на територијални 
единици за статистика (НТЕС):

Моментална состојба на вработени

Моментално во АКН има вкупно 916 вработени. Од 
нив, 485 вработени или 52,95% се мажи, а 431 вработен 
или 47,05% се жени. Со висока стручна спрема вкупно 
вработени се 264 или 28,82% од вкупниот број врабо-
тени, со виша стручна спрема вкупно вработени се 85 
лица или 9,28%, со средна стручна спрема вкупно вра-
ботени се 544 лица или 59,39%, а со останато образова-
ние вкупно вработени се 23 лица или 2,51%.



27 септември 2013 Бр. 134 - Стр. 7

 

Работните процедури по кои што работат вработени-
те во АКН се стандардизирани согласно стандардот 
ISO 9001:2008 издаден од овластено сертификациско 
тело.

Во делот на внатрешните комуникации изготвен е 
план за интерна комуникација во АКН со кој:

- се овозможува преку текот на внатрешните инфор-
мации да се појаснат насоките, положбата, амбицијата 
и задачите на АКН, како и значењето на истите за вра-
ботените и менаџментот;

- се помага во трансформирањето на стратешките 
цели во (тактички и оперативни) бизнис-цели и

- се поддржува средината во која има простор за по-
добрување на активностите на АКН.

За имплементација на овој комуникациски план за-
должено е одделение за претставки и предлози при Сек-
торот за внатрешна контрола.

5. ОКОЛНА БИЗНИС-СРЕДИНА

Засегната страна е онаа страна која има интерес во 
активностите на организацијата, а тука спаѓаат: двигате-
ли и помагачи, снабдувачи на ресурси, потрошувачи и 
групи на притисок. 

Со цел АКН да прерасне во кориснички ориентира-
на и ценета услужна организација, важно е да се фоку-
сира на сегашните и идните потрошувачи, како и на 
нивната состојба и барања. Со други зборови, потребно 
е да се идентификува „кој ни е потрошувач“ и „што са-
ка потрошувачот“. Притоа е потребно да се поведе гри-
жа производите и услугите на АКН да ги исполнуваат 
барањата во рамките на возможното, земајќи ги пред-
вид техничките, правните и финансиските услови. Сека-
ко дека и интересот на другите групи на засегнатите 
страни треба да се идентификува и да се вкалкулира во 
работата.

Важно е да се забележи дека мора постојано да се 
биде свесен за барањата на потрошувачите. Накратко, 
од пресудна важност е да се развие и секогаш да се од-
ржува перспектива за работењето на АКН која гледа 
„однадвор кон внатре“.

5.1. Засегнати страни
 

5.1.1.  Двигатели и помагачи:

- Влада на Република Македонија;
- Министерство за финансии;
- Светска банка;
- донаторски заедници (СИДА проект, JICA и 

слично);
- Европската Унија (ЕУ) и
- други земји (преку билатерални договори).

Очекувани приоритети на двигателите и помага-
чите:

Влада на Република Македонија:
- целосна имплементација на годишната програма 

на АКН;
- воведување нови услуги и податоци за корисни-

ците;
- преземање организациони и технички мерки за по-

читување на законски утврдените рокови потребни за 
одржување и издавање податоци од КН;

- зголемување на процентот на запишани недвиж-
ности во катастарот на недвижности (со запишани пра-
ва на недвижностите);

- навремено и квалитетно извршување на геодетски-
те работи за посебни намени од значење за Република 
Македонија утврдени со одлука од Владата на Републи-
ка Македонија;

- запишување/евидентирање на инфраструктурните 
објекти во катастарот на недвижности;

- вршење масовна проценка на недвижностите запи-
шани во катастарот на  недвижностите;

- воспоставување и управување со Графичкиот ре-
гистар на градежното земјиште;

- водење Графички регистар на улици и куќни брое-
ви и

- воспоставување на национална инфраструктура на 
просторни податоци (НИПП).

Министерство за финансии:
- реализирање на активностите поврзани со капитал-

ните трошоци.
Светска банка:
- да се изгради ефикасен и ефективен систем за ка-

тастар на недвижности и запишување права што ќе при-
донесе кон развој на ефикасни пазари за земјиште и 
недвижности;
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Vospost avuvawe na K N

- понатамошно подобрување на катастарските услуги и 
услугите за запишување на правата преку надградба на на-
ционалните бази на податоци на АКН, во смисла на нивна-
та точност, целосност, ажурираност и пристапност и

- дигитализирање на постоечките катастарски карти и 
планови; обезбедување на овие графички информации во 
географски информациски систем базиран на интернет 
(веб–ГИС) за да се олесни пристапот на граѓаните, приват-
ниот сектор и јавниот сектор до овие информации; 

- надградба на геодетската референтна инфраструк-
тура за да се подобри точноста и ефикасноста на преме-
рувањето и

- поддршка на Владата отпочнување со спроведува-
њето на НИПП.

ЕУ-фондови – повеќекориснички ИПА-фонд 
Inspiration project:

- подигање на јавната свест за важноста и приста-
пот до ажурни просторни податоци;

- исполнување на целите на директивата ИНСПИРЕ 
во новата национална легислатива и

- воведување ИПП во образовниот систем.
Донаторски заедници (СИДА, JICA  и сл.):
- јакнење на институционалните капацитети на АКН.
 Овие засегнати страни се заинтересирани за ефикас-

но вршење на работата на АКН, соодветно однесување, 
поголема продуктивност и солиден финансиски менаџ-
мент без загрозување на квалитетот, непристрасноста и 
транспарентноста. 

5.1.2. Снабдувачи со ресурси:

- вработените во АКН;
- добавувачи / изведувачи;
- образовни институции и
- трговци поединци овластени геодети и трговски 

друштва за геодетски работи

Очекувани приоритети од:

Вработените во АКН:
- подобрување на условите за работа во поглед на 

работните простории, техничките помагала и сл.;
- спроведување редовни обуки за теми од делокру-

гот на постапување на АКН;
- стручно оспособување и усовршување на вработе-

ните и
- стимулирање на вработените.
Добавувачи/изведувачи:
- целосно и навремено исполнување на обврските 

од склучените договори за добавување на стоки и услу-
ги (навремена исплата).

Образовни институции: 
- заинтересирани се за АКН како иден работодавач 

на нивните студенти со овозможување соработка во ис-
тражувачки и развојни активности и

- обезбедување практични професионални обуки за нив-
ните студенти и нудење тренинг на вработените во АКН.

Трговци поединци овластени геодети и трговски 
друштва за геодетски работи:

- приоритет при издавање и примање податоци;
- издавање дигитални податоци;
- учество во изготвување на подзаконски акти;
- обуки;
- учество во проекти со кои се директно засегнати и
- поедноставување на начинот на наплата при изда-

вање податоци и услуги.

5.1.3. Групи на притисок:

- медиуми;
- синдикати и
- единици на локалната самоуправа.

Очекувани приоритети од АКН:

Медиуми:
- поголема транспарентност на АКН кон медиумите 

и граѓаните и
- информирање на медиумите и граѓаните за новите 

производи и сервиси на АКН.

Синдикати:
- почитување на прописите и законите поврзани со 

правата и обврските на вработените и
- поголемо учество во изготвување на нормативно-

правните акти поврзани со правата и обврските на вра-
ботените.

Единици на локалната самоуправа: 
- ажурирани геодетски подлоги за изготвување 

планска документација потребна за развој на општини-
те (без надоместок);

- укинување/намалување на надоместоците за изда-
вање имотни листови и

- отворање на дисперзирани канцеларии за издава-
ње податоци од ГКИС во просториите на општинските 
згради.

5.1.4. Корисници

Големите корисници на податоците и услугите на 
АКН:

- сопственици на недвижност;
- трговци поединци овластени геодети и трговски 

друштва за геодетски работи
- нотари и адвокати;
- финансиски институции;
- судови;
- банки;
- осигурителни компании;
- брокери на недвижности;
- министерства;
- единици на локалната самоуправа и
- невладини организации (НВО).

6. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИTE РЕЗУЛТАТИ 
НА АКН

Во изминатиов период АКН спроведе низа рефор-
мски активности во насока на ефикасно функциони-
рање. Заклучно со декември 2012 година АКН успеа да 
востанови 100% катастар на недвижности на целата те-
риторија на Република Македонија.

Графиконот подоле ја прикажува динамиката на вос-
тановување катастарот на недвижности за периодот 
1988-2012 година:

 

Одржување на катастар на недвижности
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Одржувањето на катастарот на недвижности се 
врши во 29 подрачни одделенија и во Центарот за КН - 
Скопје, на вкупно 1.698 катастарски општини. Во след-
ниот дијаграм е прикажана динамиката на зголемување 
на бројот на предметите во последните години:

Нови услуги за граѓаните и за приватните 
геодетски фирми

АКН во процесот на институционално зајакнување 
го воведе системот за регистрација (е-катастар) на цела-
та територија на Република Македонија, со што се овоз-
можи услуга за издавање имотни листови за недвижнос-
тите на територијата на Република Македонија од кое 
било подрачно одделение.

Со имплементацијата на е-катастар, АКН промови-
ра нов систем за увид во статусот на поднесените бара-
ња со цел зголемување на транспарентноста кон граѓа-
ните. Со ова, подносителите на барањата за упис во ка-
тастарот добиваат можност од своите домови и канце-
ларии да проверат дали е решен предметот. Истовреме-
но е отворена можност преку веб-порталот на АКН да 
извршат пребарување на недвижноста по адреса.

Е-шалтер

Е-шалтер овозможува лесна, брза, сигурна и ефикас-
на достава на пријави и барања по електронски пат за 
спроведување на промени во ГКИС  и издавање на по-
датоци од ГКИС. Моментално во системот се приклуче-
ни  98  корисници, од кои 32 нотари , 50 приватни гео-
детски фирми,  8 извршители, 5   банки, 1 општина и 2 
министерства.

Е-кат шалтер

Со пуштањето во употреба на системот на Е-кат 
шалтерот, АКН врши дистрибуција и издавање на пода-
тои од ГКИС преку други држвни органи, јавни служ-
би и други правни лица (општините, приватните геодет-
ски фирми, нотарите, извршителите и други). Заклучно 
на крајот од првиот квартал за 2013 година  на систе-
мот на  АКН приклучени се 140 корисници, од кои 79 
нотари, 41 приватни геодетски фирми, 7 извршители, 
11 општини и 2 органи на државната управа при Ми-
нистерството за финансии.

Национална инфраструктура на просторни 
податоци (НИПП)

Со поддршка од Кралството Холандија изготвена е 
Стратегија за НИПП на Република Македонија која во 
јули 2012 година е прифатена од Владата на Република 
Македонија. Во рамките на оваа активност е формира-
на меѓуминистерска работна група која треба да го из-
готви законот за НИПП, во кој ќе биде транспонирана 
европската директива ИНСПИРЕ.

Со НИПП податоци ќе се поддржи нов пристап до 
просторните информации, како и нивни мониторинг, 
известување и управување. Новиот пристап ќе резулти-
ра со зголемена ефикасност, подобрување на достапнос-
та и квалитетот на информациите, а со тоа и стимулира-
ње на иновациите и поддржување на проектот за инте-
роперабилност во рамките на проектот за е-Влада.

Меѓуминистерска работна група работи на подго-
товка на предлог-текстот на  Законот за националната 
инфраструктура на просторни податоци на Република 
Македонија истиот е доставен на мислење до надлежни-
те министерства. Имајќи во предвид дека во законот е 
транспонирана Европската ИНСПИРЕ директива прет-
стојат активности на пополнување на РИА образците. 
Се очекува работната група во рамите на зададениот 
рок (30 септември 2013 година) Предлогот на законот 
да го достави до Владата на Република Македонија. 
АКН  разви сопствен модел на податоци и стандарди 
по ИНСПИРЕ во функција на НИПП.Неговата импле-
ментација е директно повразана со имплементацијата 
на НИПП. На веб-страницата на АКН е поставен сис-
тем за креирање и потврдување на метаподатоци и овоз-
можено  е негово користење од страна на најмалу две 
институции. Дефинирање на функциите на владиниот 
геопортал и подготовка на документацијата за развој 
на софтверот за геопортал, вклучувајќи и контрола на 
квалитетот е отпочната и тоа во насока на дефинирање 
на функциите на владинот геопортал за НИПП. Послед-
ната  активност - Развој на софтвер за владиниот гео-
портал, согласно со изработената техничка документа-
ција, планирано е да отпочне во 2014 година. 

Надградба на геодетската референтна 
инфраструктура

Во насока на подобрување на геодетската референ-
тна инфраструктура (ГРИ) во Република Македонија и 
нејзино усогласување со современите меѓународни 
стандарди, АКН презеде мерки за нејзино подобру-
вање, односно редефинирање, редизајнирање и преодре-
дување. 

Со  помош  на  одредени  донатори  и  со  сопствени  
средства  АКН на целата територија на Република Ма-
кедонија воспостави мрежи за глобално сателитско по-
зиционирање и навигација - Global Navigation Satellite 
System (GNSS): активна мрежа - Македонски Позицио-
нен Систем (МАКПОС) и пасивна мрежа и истите пре-
ку специјално спроведени геодетски кампањи ги вкло-
пи во европската референтна рамка -European 
Reference Frame (EUREF). МАКПОС и пасивната 
GNSS мрежа всушност претставуваат прва непосредна 
реализација на Европскиот терестрички  референтен 
систем -  European Terrestrial Reference System 1989 
(ETRS89) за Република Македонија, верификувана од 
страна на EUREF. ETRS89 е  координатен систем кој 
што е стандард за работење во земјите на ЕУ, а кој што 
Република Македонија, како земја кандидат за член-
ство во ЕУ, е должна да го имплементира. 
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Имајќи го на располагање МАКПОС системот и обу-
чениот кадар за користење на модерните технологии за 
сателитско позиционирање, АКН значително ги зајакна 
своите капацитети за вршење контрола на квалитетот на 
работењето на приватните геодетски фирми, како и за из-
вршување на геодетски работи за посебни намени за пот-
ребите на Владата на Република Македонија. 

Со оглед на тоа што МАКПОС и пасивната GNSS 
мрежа дефинирани  се и одредени  во  европскиот  
ETRS89  координатен  систем,  а  во Република  Маке-
донија  сеуште  во  употреба  е  стариот  Државен  ко-
ординатен систем во кој се одредени и сеуште се одре-
дуваат постојните сетови на  гео-просторни податоци, 
АКН во 2012 година одреди параметри  за трансформа-
ција на податоците од ETRS89 координатниот систем 
во Државниот геодетски референтен систем и обратно 
за целата територија на Република Македонија. 

Со одредување и објавување на параметрите за тран-
сформација овозможено е користење на различните сето-
ви на податоци добиени во  ETRS89 координатниот сис-
тем и во Државниот геодетски референтен систем, нив-
но комбинирање, преклопување и споредување. 

Во насока на подобрување на вертикалниот и грави-
метрискиот референтен систем, АКН изготви Студија за 
развој на нова нивелманска и гравиметриска мрежа во 
Република Македонија и проекти за нивна реализација. 

Активностите за воспоставување на новата нивелман-
ска мрежа од висока точност отпочнати се во август 
2012 година и истите се во тек. Во согласност со меѓуна-
родните препораки нивелманска мрежа ќе биде поврзана 
со нивелманските мрежи на соседните земји и ќе биде 
вклопена во европската висинска референтна рамка. 

Што се однесува до гравиметриската мрежа, АКН  
веќе воспостави и одреди Апсолутна гравиметриска  
мрежа  на  својата  територија. 

Истата  ќе служи како основа за развивање на Ос-
новната гравиметриска мрежа во Република Македони-
ја и за вршење на гравиметрсики премер. Гравиметрис-
ката мрежа исто така, ќе биде поврзана со соодветните 
мрежи на соседните земји и ќе биде вклопена во европ-
ската гравиметриска референтна рамка. 

Геодетски работи за посебни намени од значење за  
Република Македонија

Во периодот јануари 2012 -  мај 2013 година, АКН 
врз основа на одлуки донесени од Владата на Републи-
ка Македонија работеше на изготвување на ажурирани 
геодетски подлоги и други  геодетски елаборати за по-
себни намени (нумерички податоци). 

Во истиот период, стручни лица од АКН во корди-
нација со Мешовитата комисија за демаркација и обеле-
жување на државната граница помеѓу Република Маке-
донија и Република Србија, работеа на средување на ка-
тастарските податоци за недвижностите долж предмет-
ната државна граница.

Изработка на дигитални топографски карти

Заклучно со декември 2011 година, АКН ја заврши 
изработката на дигиталната топографска карта на Репуб-
лика Македонија во размер 1:25000. Во периодот јануа-
ри - јуни 2012 година, со помош на експерти од Јапонска-
та агенција за меѓународна соработка (JICA) обучени се 
стручни лица од АКН за изработка на дигитални топог-
рафски карти на Република Македонија во поситни раз-
мери. Како резултат на стекнатите знаења, стручните ли-
ца од АКН самостојно изготвија техничка спецификаци-
ја за изработка на дигитални топографски карти во раз-
мер 1:50000 и отпочнаа со продукција на топографски 
карти во овој размер. Планирано е изработката на диги-
тални топографски карти во размер 1:50000 да трае до 

средината на 2015 година по што ќе се премине кон из-
готвување на топографски карти во другите поситни раз-
мери. Напоредно со овие активности, во континуитет се 
работи на контрола и усогласување на податоците од то-
пографските карти во размер 1:25000, како и на картите 
изработени самостојно од АКН со оние изработени во 
рамките на картографскиот проект JICA.

АКН-ГИС портал со 2Д и 3Д функционалности

АКН – ГИС порталот со 2Д и 3Д функционалности e 
надграден со систем за електронска наплата за издавање 
на  извадок на податоци од АКН-ГИС порталот во печа-
тена форма. Системот овозможува на А4-формат да се 
отпечатат легендата и податоците кои корисникот може 
да ги види на АКН-ГИС порталот, со можност за приказ 
на размерот во кој се печатат. Овој извадок на податоци 
од АКН-ГИС порталот може да се печати и на македон-
ски и на англиски јазик и тој не е јавна исправа.

Изработена е студија за АКН-ГИС порталот која се 
состои од сугестии за подобрување на дизајнот и фун-
кционалноста на постоечките сервиси, заради овозмо-
жување поедноставен пристап на корисниците. Во тек 
е тендерска постапка за имплементација на препораки-
те дадени во студијата како и за надградба на порталот 
со слој на ДКП добиени од проектот дигитализација.

Дигитализација на катастарските планови

Во овој момент АКН врши одржување на 13.053 лис-
тови од катастарски планови, кои се во државната 
картографска проекција и се поделени според размер, и 
тоа: 257 (2%) во 1:500; 2.332 (18%) во 1:1000; 9.634 
(74%) во 1:2500; и 830 (6%) во 1:5000. За секој лист од 
катастарскиот план постои архивски оригинал (АО) на 
стабилна основа и работни оригинали (РО) изработени 
на различни видови основи (хартија, паус, астралон, ха-
мери налепени на поцинкувани/алуминиумски плочи).  

Архивските оригинали на аналогните катастарски 
планови врз основа на кои е востановен катастар на нед-
вижности, се скенирани, геореференцирани и вектори-
зирани.

Контролата на квалитетот од извршената векториза-
ција ја вршат стручни лица од АКН, како и стручни ли-
ца ангажирани преку проектот на Светска банка.

Ажурирањето на  векторизираните архивски оригина-
ли на катастарските планови до постигување на содржина-
та на работните оригинали на катастарски планови го вр-
шат стручни лица во подрачните одделенија за катастар 
на недвижности во Република Македонија, како и струч-
ни лица ангажирани преку проектот на Светска банка.

.

Дигитализација на катастарски планови
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МакЕдит софтвер

Во АКН е ставен во примена софтвер наменет за 
ажурирање и одржување на дигиталните катастарски 
планови.

Софтверот е наречен МакЕдит и е ГИС базиран сис-
тем кој ќе овозможи ажурирање и одржување на диги-
талните катастарски планови.

Системот МакЕдит ќе биде наменет и за приватни-
те геодетски фирми во функција на креирање дигитал-
ни геодетски елаборати, со што ќе биде постигната хо-
могенизација и унифицираност на податоците во од-
ржувањето на катастарот на недвижности. Преку овој  
систем, копија од катастарски план се издава директно 
на шалтер. Во тек се обуки на стручни лица од подрач-
ните одделенија за користење на софтверот.

Систем за Контрола на квалитетот и потврда на ква-
литетот

Воспоставен е системот за контрола на квалитетот 
и потврда на квалитетот на податоците од катастарски-
те планови и податоците од катастрот на недвижности. 
Преку системот на контрола на квалитетот и потврда 
на квалитетот ќе се осигура добивање на највисок сте-
пен на квалитетот на податоците добиени со дигитали-
зација на катастарските планови и ќе се овозможи ин-
теграција на графичката база на податоци на ДКП 
(МакЕдит база) со алфанумеричката база на податоци  
(е-Кат база) во една единствена централизирана база на 
податоци.

Во сликата е даден  приказ на процесот на контрола 
на квалитетот и потврда на квалитетот на процесот на 
дигитализација:

Надградба на е-Кат системот со модул за графика

Во насока на воспоставување  на централизирана ба-
за на податоци   во која ке биде интегрирана  графичка-
та база на податоци на ДКП (МакЕдит база) со алфану-
меричката база на податоци  (е-Кат база) направена е 
надградба на е-Кат системот со модул за  графика. Во 
тек е масовно тестирање на овој модул од е-Кат систе-
мот со реални предмети во кое  се вклучени и престав-
ници од приватните геодетски фирми. 

Преку вака надградениот е-Кат системот, одржува-
њето на графичката компонента на КП ќе се врши пре-
ку дигитални геодетски елаборати доставени од страна 
на приватните геодетски фирми по строго дефинирани 
стандарди кои ќе овозможат висок степен на квалитет 
на податоците и максимална заштита.

Закон за катастар на недвижности

Согласно Програмата на Владата на Република Ма-
кедонија за периодот 2011-2015 година, предвидено е 
донесување на Закон за подземен катастар со кој ќе се 
овозможи евидентирање и запишување на правото на 
сопственост на сите подземни инфраструктурни во-
дови.

Во насока на стварување на програмата на Владата 
на Република Македонија, АКН во текот на  октомври  
2012 година пристапи кон изработка на Студија за из-
водливост за воспоставување на катастар на инфрас-
труктурните градби во Република Македонија во кои 
беа земени предвид и меѓународните искуства од восп-
сотавувањето на катастарот на инфраструктурни 
градби.

По усвојувањето на студијата од страна на Владата 
на Република Македонија, АКН пристапи кон изготву-
вање на нов закон за катастар на недвижности.

Во овој закон покрај одредбите кои го регулираат 
воспоставувањето на катастарот на инфраструктурни 
градби и запишувањето на правата на сопственост над 
истите, воведени се и нови законски решенија кои овоз-
можуваат собирање, регистрирање и обезбедување си-
гурни геопросторни податоци и податоци за недвижнос-
тите и запишаните права, воспоставување Графички ре-
гистар за градежно земјиште и Графички регистар за 
улици и куќни броеви, како и пресметување на вреднос-
та на недвижностите, за општата јавност и бизнис-сек-
торот.

Законот за катастар на недвижности Собранието на 
Република Македонија го донесе на 10.04.2013 година и 
истиот е објавен во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.55/2013. Во тек е изработка на подзаконски 
прописи кои произлегуваат од наведениот закон.

7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА АКН

АКН е сервисно ориентирана кон корисниците 
преку:

- зголемено задоволство и доверба на корисниците 
од работата на АКН;

- едуцирани и професионални корисници и
- обезбедување на точна и навремена информација.
Во последните години АКН бележи голем напре-

док, особено на техничко (ИТ) ниво за што корисници 
се свесни  и ги гледаат позитивните ефекти.

Неодамнешната анкета за задоволството на клиенти-
те покажува дека професионалните клиенти и граѓани-
те се незадоволни од одредени услуги на АКН. 

АКН ќе се фокусира кон:
- отворена, кориснички ориентирана и комуникатив-

на организација;
- информирање на корисниците на услугите, како и 

на целните групи и  медиумите за амбициите и целите 
кои се насочени кон нивно опслужување на соодветен 
начин и
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- воспоставување имиџ на современа агенција која 
работи на својот развој.

Со цел да прерасне во агенција која е уште повеќе 
ориентирана кон корисниците и која е отворена за сора-
ботка со корисниците, АКН ќе инвестира во обуки за 
вработените, ќе остварува редовна комуникација со за-
сегнатите страни и корисниците на катастарските ус-
луги. Ќе биде потребно да се професионализираат и да 
се прошират надворешните комуникации и маркетинг-
активностите во следните години.

Ефикасен, сигурен и безбеден дигитален ГКИС:
- извршена дигитализација на сите катастарски пла-

нови;
- воспоставен единствен интегриран ГКИС за цела 

територија на Република Македонија;
- работа без хартија;
- елиминирана потреба од шалтери;
- воведено електронско ажурирање на атрибутни и 

геопросторни податоци;
- воведена масовна проценка на недвижности;
- воспоставена современа геодетска референтна ос-

нова;
- изработени ситноразмерни топографски и намен-

ски карти;
- воспоставен ETRS89 координатен систем;
- воспоставен катастар на инфрастуктурни градби;
- воспоставен 3Д катастар на згради, посебни и заед-

нички делови од згради и други објекти;
- создадени правни и технички предуслови за импле-

ментација на директивата ИНСПИРЕ;
- воспостаен графички регистар на градежно зем-

јиште и
- воспоставен  графички регистар на улици и куќни 

броеви.
АКН во изминатите години направи исчекор во по-

едноставување на процедурите за запишување на нед-
вижностите, како и на роковите потребни за тоа. На це-
лата територија на Република Македонија е воспоста-
вен катастарот на недвижности и системот за е-катас-
тар (атрибутна база). Следејќи ги потребите и трендови-
те за дигитализација, се планира комплетно дигитализи-
рање на катастарските планови и нивна интеграција со 
атрибутната база. Истовремено е планирано збогатува-
ње на содржината на имотниот лист со внесување пода-
тоци за вредноста на недвижностите. Со цел да се обез-
беди запишување на правата на инфраструктурните 
градби, како и да се обезбедат информации за простор-
ната поставеност на истите, се планира воспоставување 
катастар на инфраструктурни градби. Во функција на 
развивање повеќенаменски катастар се планира воведу-
вање на 3Д (тридимензионални) податоци за згради, по-
себни и заеднички делови од згради и други објекти.

Воспоставување ефективни и ефикасни процеси 
преку зајакнување на институционалните капаците-
ти и промена на организациската структура:

- едуциран и високомотивиран кадар;
- ефективно управување со бизнис-процеси;
- воспоставување стандарди за управување со за-

писи;
- трансформација во самофинансирачка институ-

ција;

- формирање центар за консултантски услуги и обу-
ки и

- обучен кадар и обучени професионални корис-
ници.

Со овој приоритет се обезбедува институционален 
развој и поддршка за градење на капацитетите во АКН, 
со цел постигнување на ефикасни и соодветни услуги 
за јавноста и професионалната заедница за прашања 
кои се однесуваат на запишувањето на недвижностите. 
АКН е институција која е сè повеќе деловно насочена и 
ориентирана кон задоволување на потребите на клиен-
тите. Целта на АКН е да стане поефикасна во задоволу-
вањето на потребите и барањата на клиентите, вклучу-
вајќи ги Владата, бизнис-корисниците и јавноста. 

АКН ќе воведе софтвер за интегрирано планирање 
на ресурси (Enterprise Resource Planning - ЕРП) систем 
кој ќе вклучува различни извори на податоци, со цел да 
се елиминираат двојните напори за прибирање на пода-
тоците и за одржување во различните одделенија и раз-
личните системи. Овој систем ќе биде поврзан со систе-
мот за електронски катастар, со што ќе се зголеми ефи-
касноста на АКН и ќе се овозможи продолжување на 
тенденцијата за прераснување во модерна самофинан-
сирачка агенција, ориентирана кон потребите на клиен-
тите. Како дел од овој приоритет, АКН планира да им-
плементира систем за дигитална архива. Системот ќе 
претставува дел од проектите поврзани со информатич-
ката технологија и за негово спроведување ќе мора да 
постои тесна координираност и корелација со другите 
ИТ-проекти кои во моментов се имплементираат во 
АКН (набавени скенри, тестирање на софтвер и сл.). 

АКН планира да започне со активности сврзани со 
консултантски услуги кои вклучуваат, канцелариски и 
теренски, геодетски, правни и информатички работи од 
областа на премерот, катастарот и геодетски работи за 
посебни намени, како и активности поврзани за спрове-
дување обуки.

Во насока на воведување на електронски систем на 
работење во делот на архивската граѓа се планира вос-
поставување на Скен Центар. За таа цел АКН ќе изгот-
ви Студија за Скен центар од која че произлзе специфи-
кацијата на потребниот хардвер и софтвер за реализаци-
ја на целта, акционен план и рокови за завршување на 
скенирањето. 

АКН планира да воспостави и имплементира  Гра-
фичкиот регистар на улици и куќни броеви кој содржи 
просторни ( графички приказ )  и описните податоци за 
улиците и куќните броеви. Описните податоци на овој 
регистар АКН по службена должност ќе ги преземе од 
Регистарот на имиња на улици и куќни броеви што го 
води Централниот регистар на Република Македонија. 
Графичкиот регистар на улици и куќни броеви ќе овоз-
можи брз и лесен начин за пребарување и идентифика-
ција на катастарските парцели. 

АКН ќе воспостави и Графички регистар  за градеж-
но земјиште,  податоците од овој Регистар АКН ќе ги 
користи при извршувањето на канцелариските геодет-
ски работи за посебни намени кои се однесуваат на из-
готвување на нумерички податоци заради реализација 
на урбанистичките планови и урбанистичко планската 
документација.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3273.

Врз основа на член 16-г ставови (3) и (8) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.140/10,53/11, 55/12 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, 
НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО 
НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ 

НА БРАШНОТО КОЕ СЕ СТАВА ВО ПРОМЕТ

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содр-

жината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на 
евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.111/13) во членот 5 во ставот (1) точката на крајот на речени-
ца се брише  и се додаваат зборовите „најдоцна за 30 дена од денот на поднесувањето на барањето“.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2)Издадените контролни марки согласно став (1) од овој член од страна на операторот со брашно треба 

да се искористат најдоцна за 30 дена од денот на нивното издавање.“
Во ставот (2) кој станува став (3) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите„во рок 

од пет дена од истекот на рокот од став (2) на овој член“.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

             Бр. 02-18877/1                                      Министер за земјоделство,
  26 септември 2013 година                                    шумарство и водостопанство,
                Скопје                                   Љупчо Димовски, с.р.

_______________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
3274.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија” 
бр.13/13 година), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ АВТОКАМПОВИ
 

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на категоризира-

ни автокампови. 
Член 2

Регистарот на категоризирани автокампови (во натамошниот текст - Регистар ) се  води во форма на тврдо 
вкоричена книга со димензии 430 х 300мм, со поврзани и нумерирани страници. Книгата е со темно зелени ко-
рици и на предната страна има натпис со букви со златна боја „Регистар на категоризирани автокампови”.

Член 3
Странaтa на Регистарот треба да ги содржи следните податоци: реден број; барање за категоризација 

(уп.бр./дата); подносител на барањето; автокамп  кој се категоризира (име и адреса); решение за категоризаци-
ја (уп.бр./дата); дадена категорија; решение за неисполнети услови за категоризација (уп.бр./дата); заклучок за 
одбивање на барањето ( уп.бр./дата);  потпис на лицето што извршило впишување во регистарот.

Формата и содржината на регистерот се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4
На една страна од Регистарот може да се впишуваат податоци само за еден правен субјект. По пополнува-

ње на страната на Регистарот се отвара нова страна на која се означува страната на Регистарот од која е извр-
шен преносот како и бројот на новата страна на Регистарот.

Регистарот се води рачно или електронски.
Член 5

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

             Бр.13-3257/7                                      Министер
  17 септември 2013 година                                        за економија,
                Скопје                                             Ваљон Сараќини, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3275.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по 
барањето на Трговското друштво за производство, трго-
вија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз 
с. Стрисовци, Пробиштип, за издавање на лиценца за 
производство на електрична енергија, на седницата одр-
жана на 26.9.2013 година, донесе

 
О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Трговското друштво за производство, тргови-

ја и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Стрисовци, Пробиштип, со седиште на ул. Населено ме-
сто без уличен систем Стрисовци Пробиштип, му се из-
дава  лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотонапонска еле-
ктроцентрала „Агрострисовци, с. Стрисовци, Проби-
штип“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлу-
ка.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-166/13
26 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Трговско друштво за производство, трговија и услу-

ги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрисов-
ци, Пробиштип, ул. Населено место без уличен систем 
Стрисовци Пробиштип

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
26.9.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
26.9.2048 година
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ – 140.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 5499640

7. Единствен даночен број – 4022001103219

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фо-
тонапонска електроцентрала, во обем согласно технич-
ките карактеристики на производниот капацитет. 

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Агро-
стрисовци, с. Стрисовци, Пробиштип“ на КП 972/3 во 
КО Пробиштип, Општина Пробиштип.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Трговско-
то друштво за производство, трговија и услуги АГ-
РОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрисовци, Про-
биштип, ул. Населено место без уличен систем Стри-
совци Пробиштип, (во понатамошниот текст: носител 
на лиценцата) и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со ли-
ценцата;
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- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрич-
на енергија и до операторот на електропреносниот си-
стем податоци и информации од договорите за продаж-
ба на електрична енергија, расположливост на произ-
водниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состој-
ба, производните капацитети кои се вклучени во проце-
сот на производство на електрична енергија, согласно 
прописите за ваков вид на постројки.

                                                                 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и 

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи по-
датоци особено за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

3) превземени мерки: 
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при  работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија како и други промени во работењето 
предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период.



 Стр. 42 - Бр. 134                                                                                27 септември 2013

19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа лицен-
ца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.

Прилог 2

1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-
чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотонапонска електроцентрала  – „Агро-
стрисовци, с. Стрисовци, Пробиштип“; 

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана лока-
цијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000;

3. локација на фотоволтаичниот систем на преносна-
та/дистрибутивната мрежа – Од напојна ТС 110/35 kV 
Пробиштип на 10 kV извод Дамипак, од постоечка ТС 
10/0,4 kV, 400 kVA трафостаница „Дамипак“; 

4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2012 година,
- година на завршеток на градба - 2012 година,
- година на почеток на работа – 2013 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години,
5. податоци за модулите:
- број на фотоволтаични модули и моќност: 216 Х 

185 W = 39,96 kW; 
- производител и тип на фотоволтаичниот модул: 

PAO Kvazar, Ukraina, KVAZAR KV – 185W/24M;
6. податоци за инверторот:
- производител и тип на инверторот: Steca 

Elektronik GMBH, Germany, StecaGrid 10000 3ph,
- број на инвертори и моќност:  4 Х 10000 W = 40 

kW; 
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локаци-

ја во тек на една година –1325 кWh/m2;
9. очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 54.400 kWh.
__________

3276.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СО-
ЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за произ-
водство на електрична енергија, на седницата одржана 
на 26.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар Поптрај-
ков бр.41/2-2 Скопје, му се издава  лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична енер-
гија од фотонапонска електроцентрала „ФВС Тотал Со-
лар“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлу-
ка.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.

УП1 Бр. 07-178/13
26 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДО-

ОЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар Поптрајков 
бр.41/2-2 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
26.9.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
26.9.2048 година
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ – 142.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6785433

7. Единствен даночен број – 4043012511006
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8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 
врши

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фо-
тонапонска електроцентрала, во обем согласно технич-
ките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ФВС То-
тал Солар“ на КП 643/27 во КО Валандово, Општина 
Валандово.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. Лазар Поптрајков бр.41/2-2 Скопје, 
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и не-
говото учество на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со ли-
ценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрич-
на енергија и до операторот на електропреносниот си-
стем податоци и информации од договорите за продаж-
ба на електрична енергија, расположливост на произ-
водниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состој-
ба, производните капацитети кои се вклучени во проце-
сот на производство на електрична енергија, согласно 
прописите за ваков вид на постројки.

                                                                 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и 

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи по-
датоци особено за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

3) превземени мерки: 
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при  работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година;
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија како и други промени во работењето 
предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика, да доста-
вува писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа лицен-
ца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.

Прилог 2

1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-
чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотонапонска електроцентрала  – „ФВС 
Тотал Солар“; 

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана лока-
цијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000;

3. локација на фотоволтаичниот систем на преносна-
та/дистрибутивната мрежа -  Согласно  Решение за сог-
ласност за приклучување издадено од ЕВН Македонија 
АД Скопје на 0,4 кВ собирница во ТС 20(10)/0.4кВ Ин-
дустриска зона Рабово;

4. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2012 година,
- година на завршеток на градба - 2013 година,
- година на почеток на работа – 2013 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години,
5. податоци за модулите:
- број на фотоволтаични модули и вкупна моќност: 

204 Х 245 W = 49,98 kW; 
- производител и тип на фотоволтаичниот модул: 

RENESOLA VIRTUS JS260M-24/Bbv;
6. податоци за инверторот:
- производител и тип на инверторот: KACO 

POWADOR 14,0 TL3 17000TL,  моќност 4 Х 12490 W; 
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локаци-

ја во тек на една година –1489 кWh/m2;
9. очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 80.221 kWh.
_________

3277.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за промет и услуги ТОП СО-
ЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за произ-
водство на електрична енергија, на седницата одржана 
на 26.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Иван Козаров“ бр. 
59-20, Скопје му се издава  лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
фотонапонска електроцентрала „ТОП СОЛАР“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлу-
ка.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.

УП1 Бр. 07-179/13
26 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР ДОО-

ЕЛ Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 59-20, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
26.9.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
26.9.2048 година
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ – 139.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6785310

7. Единствен даночен број – 4058012513154

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фо-
тонапонска електроцентрала, во обем согласно технич-
ките карактеристики на производниот капацитет. 

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ТОП СО-
ЛАР“ на КП 643/27 во КО Валандово, Општина Валан-
дово.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за промет и услуги ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. Иван Козаров бр. 59-20, Скопје, (во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со ли-
ценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција;
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- да доставува до операторот на пазарот на електрич-
на енергија и до операторот на електропреносниот си-
стем податоци и информации од договорите за продаж-
ба на електрична енергија, расположливост на произ-
водниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состој-
ба, производните капацитети кои се вклучени во проце-
сот на производство на електрична енергија, согласно 
прописите за ваков вид на постројки.

                                                                 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и 

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи по-
датоци особено за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

3) превземени мерки: 
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при  работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија како и други промени во работењето 
предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика, да доста-
вува писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа лицен-
ца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.
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20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.

Прилог 2

1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-
чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотонапонска електроцентрала  – „ТОП 
СОЛАР“; 

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 
000;

3. локација на фотоволтаичниот систем на преносна-
та/дистрибутивната мрежа – според Решение за соглас-
ност за приклучување издено од ЕВН Македонија АД 
Скопје, точката на приклучок е на  0,4 kV собирница во 
ТС  10(20)/0,4 kV „Индустриска зона Раброво“ а точка 
на испорака е 0,4 kV мерен орман лоциран во непосред-
на близина на трафостаницата;

4. општи податоци:
- година на почеток на градба – јуни 2012 година,
- година на завршеток на градба – мај 2013 година,
- година на почеток на работа – 2013 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години,
5. податоци за модулите:
- број на фотоволтаични модули и моќност: 204 Х 

245 W = 49,98 kW; 
- производител и тип на фотоволтаичниот модул: 

ReneSola VIRTUS, Spain, JC245M  – 24/Bb - 245W;
6. податоци за инверторот:
- производител и тип на инверторот: KACO 

POWADOR Spain, 14.000TL3 – 12,5 kW,
- број на инвертори и моќност:  4 Х 12500 W = 50 

kW; 
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локаци-

ја во тек на една година –1450 кWh/m2;
9. очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 72.471 kWh.
_________

3278.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија про-
мет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз – извоз 
Скопје, за издавање на лиценца за производство на еле-
ктрична енергија, на седницата одржана на 26.9.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. На Друштвото за производство, трговија промет 

и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз – извоз Скоп-
је, со седиште на бул. Јане Сандански бр.76/2, Скопје 
му се издава  лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонски 
електроцентрали „Соларсанс КМ1“ и „Соларсанс 
КМ2“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлу-
ка.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-187/13
26 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија промет и услу-

ги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, со 
седиште на бул. Јане Сандански бр.76/2.

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
26.9.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
26.9.2048 година
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ – 141.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6600174

7. Единствен даночен број – 4057010507002
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8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фо-
тонапонски електроцентрали, во обем согласно технич-
ките карактеристики на производниот капацитет. 

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонски електроцентрали „Солар-
санс КМ1“ и „Соларсанс КМ2“ на КП 280 КО Долни 
Полог.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија промет и услуги СОЛАР-
САНС КМ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, со седиште на 
бул. Јане Сандански бр.76/2., (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот 
на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со ли-
ценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрич-
на енергија и до операторот на електропреносниот си-
стем податоци и информации од договорите за продаж-
ба на електрична енергија, расположливост на произ-
водниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состој-
ба, производните капацитети кои се вклучени во проце-
сот на производство на електрична енергија, согласно 
прописите за ваков вид на постројки.

                                                                 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и 

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи по-
датоци особено за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

3) превземени мерки: 
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при  работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година;
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија како и други промени во работењето 
предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика, да доста-
вува писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа лицен-
ца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.

Прилог 2

1. Податоци за фотоволтаична централа Солар-
санс КМ1 приклучена на дистрибутивна мрежа сог-
ласно Табела VI:

1. име на фотонапонска електроцентрала  – „Солар-
санс КМ1“; 

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаична централа во размер 1:25 
000;

3. локација на фотоволтаичниот систем на преносна-
та/дистрибутивната мрежа -  на електродистрибутивна-
та мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје на 0,4 kV на-
понско ниво од ТС 10/0.4 kV/ kV Моша Пијаде - Оран-
жерии;

4. општи податоци:
- година на почеток на градба –2013 година,
- година на завршеток на градба –2013 година,
- година на почеток на работа – 2013 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години,
5. податоци за модулите:
- број на фотоволтаични модули и моќност: 207 Х 

240 W = 49,68 kW; 
- производител и тип на фотоволтаичниот модул: 

ZnShine Solar, Кина; ZX Polycristalline PV module 
ZX240 Кина;

6. податоци за инверторот:
- производител и тип на инверторот: Steca Grid Гер-

манија,
- број на инвертори и моќност:  3x 10000W + 2x 

8000W; 
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локаци-

ја во тек на една година –1497 кWh/m2;
9. очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 60.000 kWh.

1. Податоци за фотоволтаична централа Солар-
санс КМ2 приклучена на дистрибутивна мрежа сог-
ласно Табела VI:

1. име на фотонапонска електроцентрала  – „Солар-
санс КМ2 “; 

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 
000;

3. локација на фотоволтаичниот систем на преносна-
та/дистрибутивната мрежа -  на електродистрибутивна-
та мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје на 0,4 kV на-
понско ниво од ТС 10/0.4 kV/ kV Моша Пијаде - Оран-
жерии;
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4. општи податоци:
- година на почеток на градба –2013 година,
- година на завршеток на градба –2013 година,
- година на почеток на работа – 2013 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години,
5. податоци за модулите:
- број на фотоволтаични модули и моќност: 207 Х 

240 W = 49,68 kW; 
- производител и тип на фотоволтаичниот модул: 

ZnShine Solar, Кина; ZX Polycristalline PV module 
ZX240 Кина;

6. податоци за инверторот:
- производител и тип на инверторот: Steca Grid 3ph 

Германија,
- број на инвертори и моќност:  3x 10000W + 2x 

8000W; 
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локаци-

ја во тек на една година –1497 кWh/m2;
9. очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 60.000 kWh.
__________

3279.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11 и 79/13) и член 45 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за трговија и услуги ПРОЕНЕРЏИ 
увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, за менување на лиценца за 
трговија со електрична енергија, на седницата одржана 
на ден 25.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за трговија и услуги 
ПРОФЕЦТИО ЕНЕРГИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, 
издадена со Одлука УП1 бр. 07-220/12 од 26.10.2012 го-
дина, („Службен весник на РМ“ бр. 134/2012) се ме-
нува.

2. Изменетата лиценца гласи на истото друштво со 
изменет назив: Друштво за трговија и услуги ПРОЕ-
НЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје. 

3. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-220/12
25 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р.

                                                                      Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
  Друштво за трговија и услуги ПРОЕНЕРЏИ увоз-

извоз ДООЕЛ Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев - Јас-
мин“ бр. 36-3/3, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Трговија со електрична енергија 

3. Датум на менување на лиценцата: 
25.9.2013 година 

4.  Датум до кога важи лиценцата: 
25.9.2023 година 

5. Евидентен број на издадената/изменетата  лиценца: 
ЕЕ - 106.10.1/12/2/13

6. Број на деловниот субјект - 6808328

7. Единствен даночен број - 4080012530739

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење 

на енергетската дејност трговија со електрична енергија. 
Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енергија 
од земјата и од странство, заради продажба на други тр-
говци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и 
операторите на дистрибутивните системи како и продаж-
ба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот 
за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може 
да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги 
исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на 
електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енергија 
која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е дол-
жен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или 
дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во соглас-
ност со пазарните правила, мрежните правила за пренос 
на електрична енергија и мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија како и Правилата за доделу-
вање на прекуграничните преносни капацитети.

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

Енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет. 
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
  Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските 
на носителот на лиценцата 

  Носителот на лиценцата е должен да:
 -   обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните договори; 
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, 
согласно превземените обврски за потрошувачите кога 
врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски распо-
ред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енергија како и соодветните договори за прекугранич-
ни трансакции низ преносната мрежа во согласност со 
пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната 
комисија за енергетика, по нејзино барање, инфор-
мации и  извештаи за своите трансакции и деловни ак-
тивности при продажбата на електрична енeргија во 
својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполну-
ваат условите за самостојно учество на пазарот на елек-
трична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен:
-  во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца; 

-  во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-

бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со  резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на сос-
тојба и биланс на успех, извештај за промените во главни-
ната, извештај за паричните текови, применетите сметко-
водствени политики и други објаснувачки белешки подгот-
вени во согласност со важечката законска регулатива; 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според  купопродажните договори, сог-
ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачани количини на електрична енергија - 
квартално, но оддвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со електрич-
на енергија;

- како и други промени во работењето согласно пра-
вилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до делов-
ните простории и непосреден увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација која што се одне-
сува на вршењето на енергетската дејност за која што е из-
дадена лиценцата, во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување,  суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комиси-
ја за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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