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5 декември 2019

меѓу Министерството за финансии и Комерцијална

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ

МАКЕДОНИЈА

банка АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, Халк
банка АД Скопје и Шпаркасе банка АД Скопје.

3891.
Врз основа на член 16 став (9) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија” бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 3 декември 2019 година, донесе

Член 3
Во име на Република Северна Македонија договорот за краткорочен кредит од член 2 на оваа одлука ќе
го потпише министерот за финансии.
Член 4

ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

Средствата од краткорочниоткредит утврдени во

МАКЕДОНИЈА КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

Договорот од член 2 на оваа одлука ќе се користат под

АД СКОПЈЕ, СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ,

следните услови:

НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ, ОХРИДСКА БАНКА
АД СКОПЈЕ, ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ И
ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ ПО ДОГОВОРОТ

ЗА

КРАТКОРОЧЕН

КРЕДИТ

ЗА

ОТ-

ПЛАТА/РЕФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ ВО ИЗНОС ОД 155 МИЛИОНИ
ЕВРА (ВТОРА РАТА ОД PBG ЗАЕМ СКЛУЧЕН ВО
2013 ГОДИНА) КОЈ ДОСПЕВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА
29.1.2020 ГОДИНА

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 0,7% на годишно ниво;
- рок на отплата: 28.12.2020 година;
- начин на отплата: еднократна отплата на денот на
доспевање на кредитот;
- провизии и трошоци: еднократна провизија за водење на кредитен аранжман во износ од 0,2% од вкупниот износ на кредитот.

Член 1
Република Северна Македонија се задолжува со
краткорочен

кредит

во

вкупен

износ

од

Член 5
Корисник на средствата од краткорочниот кредит

8.172.500.000,00 денари, и тоа кај Комерцијална банка

од член 1 на оваа одлука е Министерството за финан-

АД Скопје во износ од 3.690.000.000 денари, Стопан-

сии.

ска банка АД Скопје во износ од 1.845.000.000 денари,НЛБ банка АД Скопје во износ од 1.100.000.000
денари, Охридска банка АД Скопје во износ од
615.000.000 денари, Халк банка АД Скопје во износ од
615.000.000 денарии Шпаркасе банка АД Скопје во износ од 307.500.000 денари.

Член 6
Република Северна Македонија краткорочниот кредит од член 1 на оваа одлука ќе го отплаќа со средства
од Буџетот на Република Северна Македонија.
Член 7

Краткорочниот кредит од став 1 ќе се користи за
реализирање на отплата/рефинансирање на дел од дол-

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

горочен кредит во износ од 155 милиони евра (втора

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

рата од PBG заем склучен во 2013 година) кој доспева

донија“.

за плаќање на 29.1.2020 година.
Член 2
Условите и начинот на користење на краткорочниот кредит од член 1 на оваа одлука се утврдуваат во
Договорот за краткорочен кредит, кој ќе се склучи по-

Бр. 45-9836/1

Заменик на претседателот

3 декември 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
3892.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА
УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
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Бр. 1311-98283/1
4 декември 2019 година
Скопје

5 декември 2019

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

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 33
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
3893.
ОБЈАВА
Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Кабинетот на министри на Украина за условите за заемни патувања на државјаните, потпишана на 12 јули 2019 година во Скопје, ратификувана од Собранието на Република Северна Македонија и објавено во „Службен весник на РСМ“ број 235/2019, согласно членот
11, став 1 од Спогодбата, влегува во сила на 22 декември 2019 година.
Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

3 декември 2019 година
Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3894.
Врз основа на член 39 став (15) од Законот за јавните набавки
нија“ бр.24/19), министерот за финансии донесе

(*)

(„Службен весник на Република Македо-

ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОВИТЕ НА ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ НА РАБОТИ (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат видовите на градежни активности кои се предмет на договорите за јавна
набавка на работи.
Член 2
Видовите на градежни активности кои се предмет на договорите за јавна набавка на работи се дадени во
Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-10946/1
2 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.

_____________________________________________________________________________________

Со овoj правилник се врши усогласување со:
- ДИРЕКТИВА 2014/24/EУ на Европскиот парламент и на Советот од 26 февруари 2014 година за јавни набавки и за укинување на
Директива 2004/18/ЕЗ - Анекс II и
- ДИРЕКТИВА 2014/25/EУ на Европскиот парламент и на Советот од 26 февруари 2014 година за набавки на субјекти кои работат во
секторите водостопанство, енергетика, транспорт и поштенски услуги и за укинување на Директива 2004/17/ЕЗ – Анекс I
*

Стр. 42 - Бр. 250

5 декември 2019

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 250

5 декември 2019

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 250

5 декември 2019

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 47

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
3895.
Врз основа на член 82 став (5) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 109/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ИЗВРШЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот за извршен инспекциски надзор.
Член 2
(1) Записникот за извршен инспекциски надзор се изготвува на образец во А4 формат и содржи:
- назив на инспекциската служба која го врши инспекцискиот надзор;
- наслов „Записник за извршен инспекциски надзор“;
- број и датум на Записникот;
- податоци за субјектот на инспекциски надзор;
- податоци за инспекцискиот надзор;
- основ за извршување на инспекцискиот надзор;
- податоци за инспекторот/ите кој/и го извршил/е инспекцискиот надзор;
- предмет на инспекцискиот надзор, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот или друг пропис;
- податоци за употребените листи за проверка;
- податоци за претставникот/ците на субјектот на надзор;
- податоци за други присутни лица при извршувањето на надзорот;
- информација за воведниот состанок со претставникот на субјектот на надзор;
- наод за утврдената фактичка состојба при инспекцискиот надзор;
- информација за презентирањето на записникот пред претставникот на субјектот на надзор;
- забелешки на субјектот на надзор;
- датум и потпис на претставникот на субјектот на надзори на инспекторот;
- причини за непотпишување на записникот од страна на субјектот на надзор; и
- потпис и печат.
(2) Образецот на Записникот за извршен инспекциски надзор е даден во Прилог, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и задолжителните елементи на записник од извршен инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.
165/11).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за
инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19).
Бр. 02-4712/1
29 ноември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

Стр. 48 - Бр. 250

5 декември 2019

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 250

5 декември 2019

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 51
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3896.
Врз основа на член 83 став (8) од Законот за
инспекциски надзор („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 102/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО
ПО ИЗВРШЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на решението по извршен инспекциски надзор
(во натамошниот текст: „Решението“)
Член 2
(1) Решението се донесува во писмена форма, на
образец во А4 формат и содржи:
- вовед,
- диспозитив,
- образложение,
- правна поука,
- назив на органот, број и датум,
- место за потпис и печат.
(2) Образецот на решението е даден во Прилог, кој
е составен дел од овој правилник.
Член 3
Воведот на решението содржи:
- назив на инспекциската служба што го донесува
решението,
- име и презиме и број на службена легитимација на
инспекторот(ите) кој(и) го донесува(ат) решението,
- правен основ од материјалниот(те) закон(и) за донесување на решението,
- назив и адреса на деловното седиште на субјектот
на надзорот,
- име и презиме и ЕМБГ на законскиот застапник
или полномошник, доколку има, на субјектот на надзорот,
- кратко означување на предметот на инспекцискиот надзор и
- број и датум на записникот од извршениот
инспекциски надзор.
Член 4
(1) Диспозитивот на решението содржи:
- опомена изречена на субјектот на инспекциски
надзор во определен рок да ги отстрани утврдените недостатоци во записникот од извршениот инспекциски
надзор или
- друга инспекциска мерка како наредба, забрана и
друга мерка изречена на субјектот на инспекциски надзор.
(2) Ако во изреката се наложува на субјектот на
надзор извршување на некое дејствие, тогаш изреката
содржи и рок во кој тоа дејствие треба да се изврши.
(3) Во диспозитивот може да биде содржана и одлука за трошоците на вршењето на инспекциски надзор
кога постапката е завршена со изрекување на инспекциска мерка, освен опомена.
(4) Ако во диспозитивот не се одлучува за трошоците, се наведува дека за нив се донесува посебен управен акт.
(5) Ако жалбата не го одлага извршувањето на решението, тоа се наведува во диспозитивот.

5 декември 2019

Член 5
(1) Образложението на решението содржи:
- кратко излагање на предметот на инспекцискиот
надзор,
- утврдената фактичка состојба,
- причините кои биле решавачки при оцената на доказити правните прописи кои со оглед на утврдената
фактичка состојба упатуваат на решението во диспозитивот,
- насоки за постапување односно за спроведување
на наложеното дејствие од страна на субјектот на
инспекциски надзор, доколку такво е наложено, и
- називите и на другите органи, односно инспекциски служби кои учествувале во вршењето на инспекцискиот надзор (во случај кога учествувале две или повеќе
инспекциски служби).
(2) Ако жалбата не го одлага извршувањето на решението, образложението содржи и повикување на
прописот кој го предвидува тоа.
Член 6
(1) Со правната поука субјектот на инспекцискиот
надзор се известува за правото да изјави жалба односно
да поведе управен спор односно друга постапка против
решението.
(2) Кога против решението може да се изјави
жалба, во правната поука се наведува надлежниот орган за одлучување во втор степен, рокот за изјавување
на жалбата од денот на приемот на решението, износот
на таксата и бројот на примероци на жалбата.
(3) Кога против решението може да се поведе управен спор, во правната поука се наведува дека тужбата
се поднесува до Управниот суд и се определува рокот
за поднесување, а кога може да се поведе друга постапка пред суд, се наведува надлежниот суд и рокот за
поднесување.
Член 7
Решението се потпишува од страна на инспекторот кој го вршел инспекцискиот надзор, освен во други
случаи утврдени со закон кога го потпишува функционерот на органот или од него овластено службено лице
или директорот на инспекциската служба.
Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и задолжителните елементи на решение и заклучок на инспектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.
165/11).
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19).
Бр. 02-4712/2
29 ноември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 250

5 декември 2019

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 55

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3898.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,

3897.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 114 став 2 од Зако-

Народната банка на Република Македонија („Службен

нот за банките („Службен весник на Република Маке-

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,

донија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15,

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 27-ѓ став 4 и член 46

190/16 и 7/19 и („Службен весник на Република Север-

став 2 од Законот за платниот промет („Службен вес-

на Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народната бан-

ник на Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08,

ка на Република Северна Македонија донесе

159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12,
170/13, 153/15, 199/15, 193/17 и 7/19), Советот на На-

ОДЛУКА

родната банка на Република Северна Македонија доне-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

се

КАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈА И
НАДЗОР
ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОСТАВУВА-

1. Во Одлуката за начинот на вршење супервизија и

ЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ АКТИВНОСТИ

надзор („Службен весник на Република Македонија“

ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

бр. 58/18), по точката 13 се додава нова точка 13-а ко-

1. Во Одлуката за доставување податоци за извршените активности во платниот промет („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 42/16), во точката 1 зборовите: „Народната банка на Република Македонија“
се заменуваат со зборовите: „Народната банка на Република Северна Македонија.“
2. Точката 8 се менува и гласи: „Народната банка ги
објавува податоците месечно, односно годишно во агрегирана форма, на својата интернет-страница, со исклучок на податоците од точката 4 алинеја 3, коишто ќе се
употребуваат само за аналитички цели и нема да бидат

јашто гласи:
„13-а. По исклучок на точката 10 од оваа одлука, во
случаите кога гувернерот на Народната банка презел
или ќе преземе редовни или дополнителни мерки за постигнување и одржување повисок износ на сопствени
средства и/или повисока стапка на адекватност на капиталот согласно со членовите 132 и 133 од Законот за
банките, врз основа на утврдениот севкупен профил на
ризик на банката, овластените лица изработуваат план
на супервизорски активности за банката, доколку е
потребно предлагаат други мерки кон банката и нај-

предмет на објавување. Народната банка ги објавува по-

малку еднаш годишно ја преоценуваат потребата за по-

датоците од точката 4 алинеја 2 почнувајќи од извештај-

стигнување и одржување повисок износ на сопствени

ниот период којшто започнува во 2018 година“.

средства и/или повисока стапка на адекватност на ка-

3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

питалот.
При преоценувањето од ставот 1 од оваа точка се
имаат предвид и ризиците присутни во работењето на

верна Македонија“.

банката коишто можат да имаат влијание врз одржуваГувернер

њето или нарушувањето на сигурноста и стабилноста

и претседавач на Советот

на банкарскиот систем во целина и резултатите од

О. бр. 02-15/XII-1/2019

на Народната банка на

стрес-тестовите спроведени од страна на банката и/или

29 ноември 2019 година

Република Северна Македонија,

Народната банка, имајќи го предвид деловниот модел

Скопје

д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.

на банката.

Стр. 56 - Бр. 250

5 декември 2019

На случаите од ставот 1 од оваа точка не се приме-

Република Северна Македонија 41/2019) во член 6 ста-

нуваат одредбите од точките 11, 12 и 13 од оваа од-

вот (3) зборовите: „финансиско-информативниот сер-

лука.“

вис на Bloomberg“ се заменуваат со зборовите:

2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

„финансиско-информативните сервиси на Bloomberg
или на Refinitiv“.
Во ставот (5) зборовите: „финансиско-информативниот сервис на Bloomberg“ се заменуваат со зборовите:

Гувернер
и претседавач на Советот

„финансиско-информативните сервиси на Bloomberg и
Refinitiv“.

О. бр. 02-15/XII-2/2019

на Народната банка на

29 ноември 2019 година

Република Северна Македонија,

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

Скопје

Член 2

лика Северна Македонија“.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА

Бр. 01-1699/3

Совет на експерти

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО

29 ноември 2019 година

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Скопје

Претседател,
Максуд Али, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА

3899.
Врз основа на член 83 став (3), 84 став (1) и (2) и 87
од Законот за задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување осигурување („Службен весник
на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003,

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3900.

40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010,

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

171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014,

и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен

192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018 и Службен весник

весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-

на Република Северна Македонија број 180/2019) и

бен весник на Република Северна Македонија“ бр.

член 124 став (3), 125 став (1) и (2) и 128 од Законот за

96/18) и член 15 и член 32 од Правилникот за лиценци

доброволно капитално финансирано пензиско осигуру-

(„Службен весник на Република Северна Македонија“

вање („Службен весник на Република Македонија” бр.

бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за

7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експер-

издавање на лиценца на носител на привремена ли-

ти на Агенцијата за супервизија на капитално финан-

ценца и/или лиценца за пробна работа за производство

сирано пензиско осигурување на седница одржана на

на електрична енергија УП1 бр. 12-03/19 од 21 ноември

29.11.2019 година, донесе:

2019 година на Друштвото за производство, трговија и
услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, на седницата одржана на 2 декември 2019 година донесе

П Р А В И Л Н ИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОЦЕНКА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ
ФОНДОВИ

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги

Во Правилникот за проценка на средствата на за-

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје му се издава лиценца за

должителните и доброволните пензиски фондови

вршење на енергетска дејност производство на елек-

(„Службен

трична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ То-

весник

на

Република

Македонија”

бр.138/2008, 55/2013, 218/2018 и Службен весник на

полка со реф. бр. 317“.

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 57

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

6. Единствен матичен број: 6974783

изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог
7. Единствен даночен број: 4080014546101

1, којшто е составен дел на оваа Одлука.
3. Со влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

на електрична енергија УП1 бр.12-03/19 од 21.02.2019

Енергетската дејност производство на електрична

година („Службен весник на Република Северна Маке-

енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ

донија“ бр. 48/19), Одлуката за издавање на лиценца за

Тополка со реф. бр. 317“ со податоци наведени во Прилог

пробна работа УП1 бр.12-03/19 од 25.04.2019 година и
Одлуката за продолжување на лиценца за пробна работа УП1 бр.12-03/19 од 22 ноември 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
86/19 и 242/19).
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија.

2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со реф. бр. 317“ во
општина Чашка.
10. Права, обврски и одговорности на носителот на
лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

УП1 бр. 12-03/19

тика,

2 декември 2019 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот

__________
Прилог 1

систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропренос-

ЛИЦЕНЦА

ниот систем, операторот на пазарот на електрична

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

тем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос

Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ

на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-

ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети

буција на електрична енергија и Правилата за пазар на

Климент Охридски бр. 30, Скопје-Центар, Република

електрична енергија,

Северна Македонија

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

новите за одржување и планираната расположливост

Производство на електрична енергија

до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на

3. Датум на издавање на лиценцата: 2 декември
2019 година

електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на фун-

4. Датум на важење на лиценцата: 4 мај 2038 година

кционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-350-2019

и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

Стр. 58 - Бр. 250

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

5 декември 2019

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,

пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и

рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-

вонредна состојба,

на енергија, како и согласно правилниците и другите

4) извршување на годишната програма за ремонти,

прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната

5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика,

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

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

торната комисија за енергетика, во целокупната доку-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

ментација која што се однесува на вршењето на енер-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли.

гетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај за
работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.

12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,

ната електрична енергија во определен временски период.

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

14. Мерење на произведената електрична енергија и
моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната

ремата за вршење на енергетска дејност,

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

- безбедност и здравје при работа,

тем се врши во пресметковното мерно место на начин

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за

вање на вработените,

дистрибуција на електрична енергија.

5 декември 2019

Бр. 250 - Стр. 59

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

6. Податоци за трансформатор:
- номинални податоци:

Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши

- моќност привидна: 2400 kVA,
- номинален напон: 1/10.5(21) kV/kV

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.

__________
3901.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата.

и член 43 став (3) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 26

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

став и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19,

мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-

54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за продол-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци.

жување на лиценца за пробна работа за вршење на
енергетска дејност производство на електрична енер-

__________
Прилог 2

гија, УП1 бр.12-159/18 од 20 ноември 2019 година на
Друштвото за производство на електрична енергија

Податоци за хидроелектроцентрала

АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република

1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Тополка
со реф. бр. 317“,

Северна Македонија на седницата одржана на 2 декември 2019 година, донесе

2. Инсталирана моќност на хидроелектроцентрала:
ОДЛУКА

1997,5 kW,
3. Општи податоци:

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА

- година на почеток на градба: 2016 година

РАБОТА

- година на завршување на градба: 2019 година
4. Податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Вертикална Пелтрон,
- номинални податоци:
- моќност: 2115 kW,
- инсталиран проток: 2,3 m³/s,
- инсталиран нето пад: 80,97 m,
- номинална брзина: 300 -1
5. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци –
Marelli Motori, MJHT 1000 MC20;
- номинални податоци:
- номинална привидна моќност: 2350 kVA,
- номинална активна моќност: 1997,5 kW,

1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на
малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ Крапска со реф.
бр. 45“ издадена на Друштвото за производство на
електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје со Одлука УП 1 бр. 12-159/18 од 5 март 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19), за таа цел, во Прилог 1 точка 4 датумот „5.12.2019 година“ се заменува со „6.3.2020 година“.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

- фактор на моќност: 0,85
- фреквенција: 50Hz
- работен напон: 3х1 V,
- номинална брзина: 300 -1

УП1 бр. 12-159/18
2 декември 2019 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

Стр. 60 - Бр. 250

5 декември 2019

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3902.
Врз основа на член 12 став (4) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16 и 233/18),
Претседателот на Нотарската комора на Република Северна Македонија на ден 5 декември 2019 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА
1. На именуваните нотари:
- Соња Гавровска - нотар за подрачјето на Основните судови на градот Скопје
- Јасмина Карталова - Баснаркова – нотар за подрачјето на Основниот суд во Тетово,
како ДЕН ЗА ПОЧЕТОК ЗА РАБОТА се определува 11 декември 2019 година.
2.Решението стапува на сила веднаш со неговото донесување.
3.Решението да се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-2573/1
5 декември 2019 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk

Нотарска комора на РСМ
Претседател,
Васил Кузманоски, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
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