
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                      contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
1760. Одлука за давање согласност на 

Правилникот за посебни барања за 
безбедност на активни и интелиген-
тни материјали и производи што 
доаѓаат во контакт со храната ............  2 

1761. Одлука за давање согласност на 
Правилникот за посебните барања 
за безбедност на храната третирана 
со јонизирачко зрачење ......................  2 

1762. Одлука за тежината на златото во 
форма на прачки или плочки при-
фатена на пазарите на благородни 
метали и видовите на златни моне-
ти кои претставуваат инвестициско 
злато  ....................................................  2 

1763. Одлука за давање согласност на 
Правилникот за ограничување на 
употребата на определени епокси 
деривати кај производи и материја-
ли што доаѓаат во контакт со хра-
ната .......................................................  20 

1764. Решение за именување в.д. дирек-
тор на Управата за извршување на 
санкциите .............................................  20 

1765. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за програ-
мата и начинот на полагање на ис-
питот за овластен внатрешен реви-
зор во јавниот сектор  .........................  20 

  Стр. 
1766. Решение од Судскиот совет на Ре-

публика Македонија ............................ 20 
1767. Решение за давање одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од 
вредност по пат на приватна по-
нуда ....................................................... 21 

1768. Правилник за изменување и до-
полнување на Правилникот за по-
лагање на приемен испит во акаде-
мијата за судии и јавни обвинители ... 21 

1769. Статут за изменување на Статутот 
на Академијата за судии и јавни об-
винители ............................................... 25 

1770. Одлука за издавање на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ...... 25 

1771. Одлука за издавање на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ...... 28 

1772. Одлука за издавање на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ...... 31 

1773. Одлука од Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Маке-
донија .................................................... 33 

1774. Одлука за примена на цени на 
пресметковни елементи за вршите-
лот на енергетската дејност снабду-
вање во краен случај со електрична 
енергија, АД ЕЛЕМ - Скопје, под-
ружница Енергетика ............................ 35 

Број 57 31 март 2014, понеделник година LXX 



 Стр. 2 - Бр. 57                                                                                         31 март 2014 
 

  Стр. 
1775. Одлука за примена на цени на 

пресметковни елементи за вршите-
лот на енергетската дејност снабду-
вање во краен случај со електрична 
енергија, ЕВН Македонија АД 
Скопје ...................................................  35 

 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1760. 

Врз основа на член 59 став (3) од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 26.03.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА АК-
ТИВНИ И ИНТЕЛИГЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПРОИЗВОДИ ШТО ДОАЃААТ ВО КОНТАКТ СО 

ХРАНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за посебни барања за безбедност на активни и интели-
гентни материјали и производи што доаѓаат во контакт 
со храната бр. 02-1717/1 од 28 февруари 2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2253/1 Заменик на претседателот  

26 март 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1761. 
Врз основа на член 57 став (4) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 26.3.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРА-
НАТА ТРЕТИРАНА СО ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 
за посебните барања за безбедност на храната третира-
на со јонизирачко зрачење бр. 02-1718/1, од 28 февруа-
ри 2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2254/1 Заменик на претседателот  

26 март 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

  Стр. 
1776. Правила за изменување и дополну-

вање на Правилата за пазар на елек-
трична енергија ...................................  35 

1777. Решение од Нотарската комора на 
Република Македонија .......................  36 

 Огласен дел....................................... 1-92 
 

 
 
1762. 

Врз основа на член 38-a став 3 од Законот за дано-

кот на додадена вредност  („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, број 44/1999, 86/1999, 8/2001, 

21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/2010, 102/2010, 

24/2011, 135/2011, 155/2012 и 12/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана  на 

26.3.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ТЕЖИНАТА НА ЗЛАТОТО ВО ФОРМА НА 

ПРАЧКИ ИЛИ ПЛОЧКИ ПРИФАТЕНА НА ПАЗА-

РИТЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ВИДОВИТЕ 

НА ЗЛАТНИ МОНЕТИ КОИ ПРЕТСТАВУВААТ 

ИНВЕСТИЦИСКО ЗЛАТО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се определуваат тежината на злато-

то во форма на прачки или плочки прифатена на паза-

рите на благородни метали и видовите на златни моне-

ти кои претставуваат инвестициско злато. 

 

Член 2 

Тежината на златото во форма на прачки или плоч-

ки прифатена од пазарите на благородни метали по 

единица мерка изнесува: 

 

Единица тргувани  тежини 

килограм 12,5;  1 

грам 500;  250; 100; 50; 20; 10; 

5; 2,5; 2 

унца (1 oz = 31,1035 g) 100; 10; 5; 1; 1/2  ;  1/4 

таел (1 tael = 1,193 oz) (1) 10; 5; 1 

тола (10 tola = 3,75 oz) (2) 10 

 

(1) таел = традиционална кинеска единица мерка за 

тежина. Во Хонгконг прачките што се мерат во таел 

имаат номинална чистота од 990 илјадити делови, но 

во Тајван, прачките од 5 и 10 таел може да имаат чис-

тота од 999,9 илјадити делови. 

(2) тола = традиционална индиска единица мерка за 

тежина на злато. Најшироко распространети се прачки-

те од 10 тола со чистота од 999 илјадити делови.  

 

Член 3 

Видови на златни монети се следните: 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето вo „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2263/1 Заменик на претседателот  

26 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1763. 

Врз основа на член 59 став (3) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 26.03.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ЕПОКСИ ДЕРИВАТИ КАЈ ПРОИЗВОДИ 

И МАТЕРИЈАЛИ ШТО ДОАЃААТ ВО КОНТАКТ  

СО ХРАНАТА 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за ограничување на употребата на определени епокси 

деривати кај производи и материјали што доаѓаат во 

контакт со храната, број 02-1818/1 од 4.03.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2293/1 Заменик на претседателот  

26 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1764. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013 и 43/2014), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 26 март 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНЦКИИТЕ 

 

1. За вршител на должноста директор на Управата 

за извршување на санкциите, орган во состав на Ми-

нистерството за правда, се именува Лидија Гаврилоска, 

досегашен в.д. директор на Управата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-2803/1 Претседател на Владата 

26 март 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1765. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии  

донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА 

ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ОВЛАСТЕН 

ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за програмата и начинот на полагање на испитот за 

овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.136/10). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 15-10711/1  

20 март 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1766. 

Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 31 став 1 алинеја 2, член 47 став 1 т.1 од Законот 

за Судски совет на Република Македонија в.в. со член 

84 став 3 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за Судски совет на Република Македонија,  

(“Службен весник на Република Македонија“ 

бр.60/2006 и 150/2010) и член  73 став 1 алинеја 1 од 

Законот за судовите  (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр.58/2006 и 150/2010) на ден 27.3.2014 

година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува престанок на судиската функција на  

Фадил Џелили, судија на Основен суд Гостивар,  по 

сопствено барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 

судијата му престанува правото на плата како судија 

заклучно со 27.03.2014 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-

то 27.03.2014 година, а ќе се објави во „Службен вес-

ник на РМ“. 

 

Бр. 07-677/1 Судски совет  

 27 март 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1767. 
Врз основа на член 2 точка 28 алинеја алинеја 5, 

член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011, 13/2013, 
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија, постапувајќи по Барањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги КА-
РА АД Скопје поднесено на ден 3.3.2014 година и до-
полнето на ден 12.03.2014 година, на седницата одржа-
на на ден 18.3.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

КАРА АД Скопје се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност по пат на приватна по-
нуда - петта емисија на 173.100 обични акции во вкуп-
на вредност од 8.655.000 евра, односно во денарска 
противвредност од 533.855.113,50 денари согласно Од-
луката бр. 02-374/03 од 27.02.2014 година за зголемува-
ње на основната главнина на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги КАРА АД Скопје со влогови, со 
издавање на нови акции од 5 (петта) емисија по пат на 
приватна понуда, донесена од Собранието на акционе-
ри на КАРА АД Скопје. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-374/03 од 
27.02.2014 година за зголемување на основната главнина 
на Друштвото за производство, трговија и услуги КАРА 
АД Скопје со влогови, со издавање на нови акции од 5 
(петта) емисија по пат на приватна понуда, донесена од 
Собранието на акционери на КАРА АД Скопје. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, a ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. УП1 07-31 Комисија за хартии од вредност 

 18 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 

1768. 

Врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 51 

став 2 од Законот за Академија за судии и јавни обви-

нители („Службен весник на Република Македонија“, 

број 88/2010, 166/12 и 26/2013), Управниот одбор на 

Академијата, на седницата одржана на 21.03.2014 го-

дина, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ ВО 

АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за полагање на приемен испит во 

Академијата за судии и јавни обвинители („Службен 

весник на Република Македонија“, број 60/2012), по 

членот 1 се додава нов член 1-а, што гласи: 

Член 1-а 

Прашањата и понудените одговори за квалифика-

цискиот тест, за писмениот и усниот дел на испитот, ги 

подготвуваат предавачите на Академијата, определени 

од Управниот одбор на Академијата. 

Верификација на изготвените прашања и одговори 

врши Комисијата за верификација, составена од прет-

седателот на Врховниот суд на Република Македонија, 

јавниот обвинител на Република Македонија, претседа-

телот на Вишиот управен суд, претседателот на Управ-

ниот суд, претседателот на Апелацискиот суд Битола, 

претседателот на Апелацискиот суд Гостивар, претсе-

дателот на Апелацискиот суд Скопје, претседателот на 

Апелацискиот суд Штип, јавниот обвинител на Вишо 

јавно обвинителство Битола, јавниот обвинител на Ви-

шо јавно обвинителство Гостивар, јавниот обвинител 

на Вишо јавно обвинителство Скопје и јавниот обвини-

тел на Вишо јавно обвинителство Штип. 

Комисијата од ставот (2) на овој член врши ревизи-

ја и ажурирање на базите на прашања најмалку еднаш 

годишно, при што особено ги зема предвид промените 

на правните прописи на кои се засновани прашањата, 

бројот на кандидатите, успешноста на одговарањето и 

други критериуми што можат да влијаат на подобрува-

ње на квалитетот на базите на прашања. 
 

Член 2 

Во членот 2 ставот (1) се брише. 

Ставот (2) станува став (1) и истиот се менува и 

гласи: 

„Податоците за денот, часот и местото на полагање-

то на сите делови од приемниот испит ги определува 

Комисијата за приемен испит и тие се објавуваат на ог-

ласната табла и на веб-страницата на Академијата“. 

Ставот (3) станува став (2). 
 

Член 3 

Членот 6 се менува и гласи: 

„Лицето овластено за прием на пријавите во Акаде-

мијата е должно да ги прими сите пријави со приложе-

ните документи, а навременоста и уредноста на прија-

вите ги оценува Комисијата за приемен испит“. 
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Комисијата за приемен испит со заклучок ќе ги от-

фрли ненавремените и неуредните пријави и примерок 

од заклучокот ќе достави до подносителот на прија-

вата. 

 

Член 4 

Во член 7 ставот (1) се менува и гласи: 

„Академијата организира подготвителна настава за 

сите пријавени лица за приемот во Академијата најмал-

ку еднаш или повеќепати во текот на годината“. 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 

што гласат: 

„Подготвителната настава се организира најмалку 

45 дена пред денот на одржување на приемниот испит. 

На подготвителната настава се врши симулација на 

одвивањето на квалификацискиот тест, на писмениот и 

усниот дел од приемниот испит.“ 

Ставот (2) станува став (4). 
 

Член 5 

Во членот 8 став (1) зборот „потполни“ се заменува 

со зборот „уредни“, а на крајот од реченицата точката 

се заменува со запирка и се додаваат зборовите: на е-

поштата за контакт што ќе ја наведат во пријавата. 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 

што гласат: 

„Квалификацискиот тест е анонимен и се полага 

писмено по електронски пат со одговарање на опреде-

лен број прашања во вид на решавање на електронски 

тест на компјутер. 

Анонимноста на квалификацискиот тест се обезбе-

дува со компјутерско шифрирање“. 
 

Член 6 

Членот 9 се брише. 
 

Член 7 

Членот 10 станува член 9. 

Насловот на членот се менува и гласи: „Квалифика-

циски тест“. 

Во ставот (1) редоследот на алинеите се менува и 

гласи: 

- 20 од областа на кривичното право; 

- 20 од областа на граѓанското право; 

- 15 од областа на меѓународното право; 

- 15 од областа на Правото на ЕУ; 

- 10 од областа на трговското право; 

- 10 од областа на уставното право; 

- 10 од областа на управното право. 

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат: 

„Прашањата и понудените одговори ги подготвува-

ат предавачите на Академијата, определени од Управ-

ниот одбор на Академијата од членот 1, при што за се-

која област изготвуваат најмалку 20 пати повеќе пра-

шања од предвидениот број прашања за квалификацис-

киот тест. 

Предавачите од став 2 на овој член се должни да 

подготват по 5 одговори за секое прашање, така што 

едниот е точен, два одговора се неточни, а се слични со 

точниот одговор, еден одговор не е точен во мал обем 

(на него се губат мал број поени) и еден одговор не е 

точен во голем обем (на него се губат поголем број по-

ени)“. 

По ставот (3) се додаваат нови ставови (4) и (5), 

што гласат: 

„Понудените одговори од став 3 на овој член имаат 

карактер на класифицирани информации со степен ’ин-

терно’ и со нив се постапува согласно Законот за кла-

сифицирани информации.“ 

„Подготвените прашања се предаваат на Академи-

јата во електронска форма.“ 

 

Член 8 

Членот 11 станува член 10, се менува и гласи: 

 

Начин на спроведување на квалификацискиот тест 

 

Член 10 

„Испитот се полага во просторија за полагање ис-

пит, посебно опремена за полагање на стручен испит 

со материјално-техничка и информатичка опрема, ин-

тернет-врска и опрема за снимање на полагањето. 

Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува 

на веб-страницата на Академијата за судии и јавни обвини-

тели, а ако поради технички причини снимањето се пре-

кине, снимката од целиот испит се поставува на веб-стра-

ницата на Академијата за судии и јавни обвинители. 

Во просторијата за полагање на испитот, за време 

на полагање на испитот, покрај Комисијата за приемен 

испит во полн состав, секретарот на Комисијата и по-

мошник-секретарот на Комисијата, присутен е и ин-

форматичар кој се грижи за беспрекорно функционира-

ње на техничката и компјутерската опрема. 

Пред почетокот на полагањето на кандидатите им 

се утврдува идентитетот врз основа на важечка лична 

карта или патна исправа, при што кандидатот добива 

пристапен код, односно лозинка, со кој му се одобрува 

пристапот во електронскиот систем, за полагање на 

квалификацискиот тест. 

Претседателот го објаснува начинот на решавање 

на тестот, а исто така го објавува и почетокот на ис-

тиот. 

Полагањето на квалификацискиот тест трае 200 ми-

нути. 

По одобрувањето на пристапот, кандидатот добива 

електронски тест за испитот, чијашто содржина, во мо-

ментот на логирање на кандидатот, по случаен избор ја 

одредува софтверот на електронскиот систем. 

Електронскиот систем за полагање на испитот не 

може да дозволи постоење на идентична содржина на 

електронскиот тест за повеќе од еден кандидат. 

Резултатите од полагањето од испитот му се дос-

тапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал 

испитот, веднаш по неговото завршување. 

Резултатите од квалификацискиот испит се објаву-

ваат на веб-страницата и на огласната табла на Акаде-

мијата.“ 
 

Член 9 

Членот 12 станува член 11, се менува и гласи: 
 
Електронски систем за полагање на квалификацис-

ки испит 
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Член 11 

„Прашањата содржани во тестовите за полагање на 

испитот и нивните одговори се чуваат во единствениот 

електронски систем за полагање на квалификациски 

тест. 

Електронскиот систем содржи и јавно достапна ба-

за од најмалку 2.000 прашања од областа на предмети-

те од членот 9 на овој Правилник, за потребите на под-

готовка за испитот. Најмалку 50 проценти од прашања-

та се од стручна литература што е во употреба на нај-

високо рангираните 100 високообразовни установи од 

правните науки во светот, рангирани на последната об-

јавена листа на Центарот за универзитети од светска 

класа при Универзитетот „Џиао Тонг“ од Шангај. 

Прашањата се објавуваат јавно, се обновуваат ед-

наш годишно, а по потреба и повеќепати заради изме-

нување и дополнување на базата на прашања.“ 
 

Член 10 

Членот 13 се брише.  

 

Член 11 

Членот 14 станува член 12 и во истиот ставот (2) се 

брише. 

 

Член 12 

Членот 15 станува член 13 и во насловот, по зборот 

„кандидатот“, се додаваат зборовите „и техничка не-

можност на функционирање на електронскиот систем“. 

Во ставот (1) по зборот „закони“ се додаваат зборо-

вите „закони со коментар и објаснување, претходно 

подготвени предмети“. 

Ставовите (2), (3) и (4) се менуваат и гласат: 

„За време на квалификацискиот тест не е дозволено 

напуштање на просторијата во која се одвива полага-

њето од страна на кандидатите, освен во случај на ит-

ност, при што ќе бидат придружувани од овластените 

лица кои вршат надзор над полагањето на тестот. 

На кандидатот за време на полагањето на испитот 

не му се дозволува да контактира со други кандидати 

или лица, освен со информатичарот од членот 10 став 3 

од овој правилник, во случај доколку има технички 

проблем со компјутерот. 

Ако техничките проблеми со компјутерот бидат от-

странети за пет минути испитот продолжува, а доколку 

не бидат отстранети во овој рок, испитот само за тој 

кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмно-

гу три дена од денот на прекинувањето на испитот“. 

По ставот (4) се додаваат нови ставови (5), (6) и (7), 

што гласат: 

„Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и 

тие не бидат отстранети во рок од пет минути, испитот 

се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испи-

тот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот 

на прекинувањето на испитот. 

Доколку кандидатот при полагањето на испитот по-

стапува спротивно од став 1 и 2 од овој член, ќе биде 

отстранет од полагањето, неговиот тест ќе биде пониш-

тен и тој нема да биде предмет на разгледување и оце-

нување, со што се смета дека не го положил квалифи-

кацискиот тест и истото се констатира во записникот за 

полагање на квалификациски тест. 

Овластените лица од став (2) на овој член, за време 

на полагањето на испитот, не смеат да се задржат по-

долго од пет секунди во непосредна близина на канди-

датот кој го полага испитот, освен во случај на отстра-

нување на технички проблем, кога информатичарот од 

членот 10 став 3 не смее да се задржи подолго од пет 

минути“. 

 

Член 13 

Членот 16 станува член 14 и во истиот во ставот (1), 

по бројот „10“ се додаваат зборовите „а оценката се доби-

ва на начин што бројот на освоени бодови се дели со 10“. 

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат: 

„На тестот можат да се освојат најмногу 100 бода. 

Точниот одговор на секое прашање се бодува со 1 

бод, одговорите што се неточни, а се слични на точни-

от одговор, се бодуваат со 0 бодови, одговорот што не 

е точен во мал обем се бодува со -0,5 бода, додека од-

говорот што не е точен во голем обем се бодува со -1 

бод, при што секое одделно прашање од тестот може 

да се одговори со селектирање на само еден од петте 

понудени одговори“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), што гласи: 

„Неодговарањето на секое прашање се бодува со -1 

бод“. 

 

Член 14 

Членот 17 се брише. 

 

Член 15 

Членот 18 станува член 15 и во истиот во ставот (1) 

зборовите „добиената оценка“ се заменуваат со зборо-

вите „резултатите од испитот“. 

Во ставот (7) зборовите „да изврши повторно прег-

ледување и оценување на квалификацискиот тест“ се 

заменуваат со зборовите „да изврши увид во електрон-

скиот тест и да ги утврди резултатите“. 
 

Член 16 

Членот 19 станува член 16. 

 

Член 17 

Членот 20 станува член 17 и во истиот ставот (5) се 

менува и гласи: „Тестот за интегритет е писмен тест и 

служи за испитување на етичкиот и моралниот развој 

на кандидатот“. 

 

Член 18 

Членот 21 станува член 18. 

 

Член 19 

Членот 22 станува член 19 и во истиот, во ставот 

(4), зборовите „од овој“ се заменуваат со зборовите „на 

ставовите (1), (2) и (3) на овој“. 

 

Член 20 

Членовите 23, 24 и 25 стануваат членови 20, 21 и 

22. 

 

Член 21 

Членот 26 станува член 23 и во истиот се додава 

нов став (1), што гласи: 
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„Овластената институција има обврска за секој ис-

питен циклус да ги ажурира прашањата од психолош-

ките тестови, а во однос на тестот на интегритетот, да 

ги обновува прашањата што се поврзани со правото, во 

соработка со едукаторите на Академијата“. 

Ставовите (1), (2) и (3) стануваат ставови (2), (3) и 

(4). 

Ставот (4) станува став (5). 

Ставот (5) станува став (6). 

 

Член 22 

Членот 27 станува член 24. 
 

Член 23 

Членот 28 станува член 25, се менува и гласи: 

Цел и содржина на испитот 

 

Член 25 

„Испитот се состои од практичен дел (писмен) и ус-

тен дел. 

Практичниот дел се полага писмено по електронски 

пат со одговарање на определен број прашања во вид 

на решавање на електронски тест на компјутер и се 

состои од испитна задача за решавање на 2 студии на 

случај (една од кривичен, а една од граѓански судски 

предмет). 

Во текот на усниот дел, кандидатите добиваат по 

едно прашање од секоја студија на случај, едно правно 

прашање (вклучувајќи ја и судско-обвинителската 

етика) и едно прашање од општа култура.“ 
 

Член 24 

Членот 29 станува член 26, се менува и гласи: 

 

Член 26 

„Преку решавањето на студијата на случај, се про-

веруваат теоретското знаење, способноста за примена 

на законите во практиката, логичното и аналитичното 

мислење, правното изразување и писмената комуника-

ција на кандидатот. 

Преку усниот дел се проверуваат знаењата на кан-

дидатот, способноста за изразување, елоквенција, раз-

бирањето на значењето на функцијата судија или јавен 

обвинител.“ 

 

Член 25 

Членот 30 станува член 27, се менува и гласи: 

 

Член 27 

„Изборот на предметите за подготовка на студијата 

на случај се врши по електронски пат на начин што 

кандидатот се најавува со пристапен код на електрон-

скиот систем и софтверот на електронскиот систем по 

случаен избор определува од базата на студии на слу-

чаи по еден кривичен и еден граѓански предмет. 

Електронскиот систем од ставот 1 на овој член сод-

ржи јавно достапна база од најмалку 500 студии на 

случај, што се со приближно еднаква тежина и сложе-

ност, од кои 250 кривични и 250 граѓански.“ 

 

Член 26 

Членот 31 станува член 28, се менува и гласи: 

Член 28 

„Предавачите од членот 1-а подготвуваат база на 

прашања за секој од предметите од членот 27 став 2, 

како и база на усни прашања што се состои од најмал-

ку 200 прашања.  

Усните прашања се бодуваат со 0,5 бода и макси-

малниот број бодови од четирите прашања изнесува 2 

бода.“ 
 

Член 27 

Членот 32 станува член 29, насловот се менува и 

гласи: „Начин на спроведување на практичниот 

(писмен) дел од испитот“, и во истиот ставот (1) се ме-

нува и гласи: 

„Одредбите од овој Правилник што се однесуваат 

на начинот на полагање на квалификацискиот испит по 

електронски пат се применуваат и на начинот на пола-

гање на практичниот (писмен) дел од испитот, 

единствено дозволено е користење на закони (без ко-

ментари и објаснувања) што во електронска верзија се 

наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага 

практичниот (писмен дел) од испитот“. 

Ставот (2) се брише. 

 

Член 28 

Членот 33 станува член 30 и во истиот ставовите 

(2), (3) и (4) се бришат. 

Ставот (5) станува став (2). 

Ставот (6) станува став (3) и во истиот бројот „200“ 

се заменува со бројот „120“, а по зборот „минути“ се 

додаваат зборовите „за секој од предметите“. 

Ставовите (7) и (8) се бришат. 
 

Член 29 

Членот 34 станува член 31. 

 

Член 30 

Членот 35 станува член 32 и во истиот ставот (3) се 

менува и гласи: 

„Изборот на усните прашања се врши пред Комиси-

јата, за секој кандидат одделно, а согласно членот 33 

став (1) од овој Правилник“. 

 

Член 31 

Членот 36 станува член 33 и во истиот ставот (1) се 

менува и гласи: 

„Изборот на усните прашања за секој кандидат се 

врши по електронски пат на начин што кандидатот се на-

јавува со пристапен код на електронскиот систем, при 

што софтверот на електронскиот систем по случаен избор 

определува четири прашања за кандидатот, од кои по ед-

но прашање за секоја од двете студии на случај, едно 

правно прашање (вклучувајќи ја и судско-обвинителската 

етика) и едно прашање од општа култура“. 

 

Член 32 

Членот 37 станува член 34 и во истиот по ставот (1) 

се додава нов став (2), што гласи: 

„Писмениот дел од испитот се оценува со оценка од 

0 до 8 бодови“. 

Ставот (2) станува став (3). 
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Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и 
(6), се менуваат и гласат: 

„Секоја студија на случај се решава со проучување 
на истата и одговарање на 8 прашања, што произлегу-
ваат од студијата, со понудени десет можни опции на 
одговори од кои едната точна, пет се слични со точ-
ниот, а неточни, и четири се различни од точниот, а не-
точни. 

Точниот одговор на секое прашање се бодува со 0,5 
бода, одговорите што се слични со точниот одговор се 
бодуваат со 0 бодови, а различните се бодуваат со -1 
бод, при што секое одделно прашање од тестот може 
да се одговори со селектирање на само еден од десетте 
понудени одговори. 

Неодговорено прашање се бодува со -1 бод. 
Ставот (6) се брише. 
 

Член 33 
Членовите 38, 39, 40, 41 и 42 стануваат членови 35, 

36, 37, 38 и 39. 
 

Член 34 
Членот 43 станува член 40 и во истиот се додава 

нов став (2), што гласи: 
„Управниот одбор на Академијата врши ревизија на 

начинот на спроведување на приемниот испит и докол-
ку утврди постапувања спротивни на одредбите на овој 
Правилник, го поништува оној дел од испитот каде 
што се утврдени нерегуларности“. 

Ставот (2) станува став (3) и во истиот по зборот 
„материјали“ се додаваат зборовите „како и снимките 
од електронскиот испит“. 

 
Член 35 

Овој Правилник влегува во сила со денот на доне-
сување од страна на Управниот одбор на Академијата, 
а ќе почне да се применува по истекот на 6 месеци од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Овој правилник се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“ и на веб-страницата на Акаде-
мијата. 

 
Бр. 02-169/5 Академија за судии  

21 март 2014 година  и јавни обвинители 
Скопје Претседател, 

 Лилјана Спасоска с.р. 
__________ 

1769. 
Врз основа на член 12, став 1 алинеја 1 од Законот 

за Академија за судии и јавни обвинители („Службен 
весник на Република Македонија“, број 88/2010, 
166/2012 и 26/2013), Управниот одбор на Академијата, 
на седницата одржана на 21.03.2014 година, донесе 

 
С Т А Т У Т 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКАДЕМИЈАТА  
ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

 
Член 1 

Во Статутот на Академијата за судии и јавни обви-
нители („Службен весник на Република Македонија“, 
број 12/2011, 20/2011 и 50/2012), во член 48, ставот (2) 
се брише. Ставот (3) станува став (2). 

Член 2 

Во член 52 ставовите (2) и (3) се бришат. Ставот (4) 

станува став (2). 

 

Член 3 

Во член 55 ставот (4) се брише. Ставовите (5), (6) и 

(7) стануваат ставови (4), (5) и (6). 

 

Член 4 

Овој Статут влегува во сила со денот на донесува-

њето, а се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“ и на интернет-страницата на Академијата. 

 

Бр. 02-169/7       Академија за судии 

21 март 2014 година и јавни обвинители 

Скопје Претседател, 

 Лилјана Спасоска с.р. 

__________ 

 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1770. 

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, 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 

весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по бара-

њето на Јавно претпријатие за водоснабдување Студен-

чица Кичево, за издавање на лиценца за производство 

на електрична енергија, на седницата одржана на 

27.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Јавно претпријатие за водоснабдување Сту-

денчица Кичево, со седиште на ул. „Булевар Ослободу-

вање“ бр.60 а/1-1 Кичево, му се издава  лиценца за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Добре-

ноец “. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука.   

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 Македо-

нија“. 

 

   УП1 Бр. 07-14/14  

27 март 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Јавно претпријатие за водоснабдување Студенчица 

Кичево, со седиште на ул. Булевар Ослободување бр.60 

а/1-1 Кичево 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

27.03.2014 година 

 

4. Датум до кога важи лиценцата 

27.03.2049 година 

  

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 162.01.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект – 5532523 

 

7. Единствен даночен број – 4030001417232 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

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

смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 

мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет. 
 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Добреноец 

“на КП 840 КО Јаворец, ИЛ 96, Општина Другово. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

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

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

12. Права и обврски за носителот на лиценца     

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-

вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-

ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-

рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-

ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-

лука за одобрување на користење на повластена тарифа 

за откупување на целокупната произведена електрич-

ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 

Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 

Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-

куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција 

на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност и енергија до точката на прием во системот за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 

енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 

електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

 

13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 

производство на електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 

функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 

енергетика да поднесе План за одржување на произ-

водните капацитети за период од пет години, годишна 

програма за реализација на планот, како и мислење за 

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 

особено треба да содржи: 
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- опис на функционална состојба на производните 

капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-

цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 

 

14. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 

пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-

трична енергија  односно снабдувачот со електрична 

енергија во краен случај како и носителот на лиценца 

за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија, сите потребни податоци и информа-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 

правила. 

 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

16. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации кои при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-

трична енергија. 

 

17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. обемот на производство на електрична енергија 

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

изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 

произведената и испорачаната електрична енергија на 

точка на прием во системот за дистрибуција на елек-

трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-

метраење на планираните и непланираните прекини, 

како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. преземени мерки во текот на претходната година 

за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

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

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 
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20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-

несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 

комисија за енергетика.  

 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-

латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-

реден увид во целокупната документација, како и пристап 

во објектите, деловните простории, простори, инсталаци-

ите, како и на средствата и опремата потребни за вршење 

на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

22. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат 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 елек-

трична енергија во определен временски период. 

23. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Прилог 2  

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ „ДОБРЕ-

НОЕЦ“  

 

- број на производни единици (агрегати):...........еден  

- проценет животен век...........................40 години 

- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 

- тип Пелтон со хоризонтално вратило 

- производител ...........................Global Hydro Energy 

- нето пад .....................................................180 m 

- номинален проток....................................0,3 m3/s 

- број на вртежи...........................................1000 min-1 

- максимална моќност.................................471 kW   

- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 

- тип - трофазен синхрон генератор   

- вратило хоризонтално  

- работен напон 0,4 kV  

- фреквенција 50 Hz    

- производител: ...........................................Uljanik 

- номинална привидна моќност....................600 kVA 

- номинална активна моќност.........................480 kW   

- број на вртежи.........................................1000 min-1 

- cosφ……………………........………………….....0.8 

- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 

- тип .........................................................TRI 630 

- производител: .............................................Tesar  

- преносен однос............................0,4/10(20) kV/kV 

- моќност..................................................630 kVA 

- фреквенција................................................50 Hz   

_____________ 

1771. 

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 на индустрис-

ка електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, до 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, за издавање на лиценца за производство 

на електрична енергија, на седницата одржана на 

27.3.2014 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 производство на индустриска 

електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, со се-

диште на ул. Коце Металец бр.2-б/ локал 5 Гази Баба - 

Скопје му се издава  лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија од фото-

напонска електроцентрала „Сончев Парк-Кадино 2“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од фотонапонска електроцентрала 

лоцирана на  КП бр. 58/3, КО Кадино, Општина Илин-

ден. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 

енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“, бр. 143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување 

во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ста-

вот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за 

градење, ќе достави извештај за извршен технички 

преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 

објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 07-17/14  

27 март 2014 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 на индустриска електро-

ника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. 

„Коце Металец“ бр.2-б/ локал 5 Гази Баба - Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 163.01.1/14 

 

4. Број на деловниот субјект – 4523865 

 

5. Единствен даночен број – 4030992102757 

 

6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

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

смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 

фотонапонска електроцентрала, во обем согласно тех-

ничките 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 „ Сончев 

Парк Кадино-2 “ на КП бр. 58/3 во КО Кадино, Општи-

на Илинден. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

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

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за производство на индустриска електроника СИЕ-

ТО Звонко и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. Коце 

Металец бр.2-б/ локал 5 Гази Баба - Скопје, (во поната-

мошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учес-

тво 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 

лиценцата; 

- 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 елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот 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 сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 
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на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

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 

податоци 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) преземени 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 сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена 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 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 
 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

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 

непосреден 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 по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

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 ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Прилог 2 

 

1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

 

1. име на фотонапонска електроцентрала  – „Сончев 

Парк - Кадино  2 “;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 

000; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа -  Согласно  Решение за согласност за 

приклучување издадено од ЕВН Македонија АД 

Скопје; 

4. општи податоци: 

- година на почеток на градба – 2014 година, 

-  година на завршеток на градба - 2014 година, 

- година на почеток на работа – 2014 година 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 45 години, 

5. податоци за модулите: 

- број на фотоволтаични модули и вкупна моќност: 

160 Х 210 W = 33,6 kW;  

- производител и тип на фотоволтаичниот мо-

дул:PXL 210, Hechert Solar, Germany; 

6. податоци за инверторот: 

- производител и тип на инверторот: STP  17000TL,  

моќност 2 Х 17000 W;  

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

ција во тек на една година –2369 кWh/m2; 

9. очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 53.000 kWh. 

____________ 

1772. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), како и 

член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 

78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за произ-

водство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз 

ДОО Битола, до Регулаторната комисија за енергетика 

на Република Македонија, за издавање на лиценца за 

производство на електрична енергија, на седницата од-

ржана на 27.03.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на 

ул. Климент Охридски бр. комплекс / Пелагонка 2 - 

лам. 2/1 Битола му се издава  лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-

ја од фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ПАРК 

ЛИСОЛАЈ“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од фотонапонска електроцентрала 

лоцирана на КП бр. 330 и КП 331, во КО Лисолај оп-

штина Битола. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 

енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“, бр. 143/11 и 78/13),  ќе донесе одлука за влегува-

ње во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од 

ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрение-

то за градење, ќе достави извештај за извршен технич-

ки преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 

објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 07-21/14  

27 март 2014 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 

Друштво за производство, трговија и услуги СО-

ЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул. 

„Климент Охридски“ бр. комплекс / Пелагонка 2 - лам. 

2/1 Битола. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 164.01.1/14 

 

4. Број на деловниот субјект – 6588204 

 

5. Единствен даночен број – 4002010518153 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „СОЛАР 

ПАРК ЛИСОЛАЈ“ на КП бр. 330 и КП бр. 331, во КО 

Лисолај, Општина Битола. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

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

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво 
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за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-

извоз ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охрид-

ски бр. комплекс / Пелагонка 2 - лам. 2/1 Битола, (во 

понатамошниот текст: носител на лиценцата) и негово-

то 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 

лиценцата; 

- 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 елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот 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 сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

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 

податоци 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) преземени 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 сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена 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 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

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 

непосреден 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 по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 
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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 елек-

трична 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 ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 
 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Прилог 2. Податоци за фотоволтаична централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-

бела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – „СОЛАР ПАРК 

ЛИСОЛАЈ“;  планирана моќност од  998,76 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 

000 од Агенција за Катастар; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа – приклучок на електродистрибутив-

ната мрежа, согласно Решение за согласност за приклу-

чување на електродистрибутивниот систем издадено од 

на ЕВН Македонија АД Скопје; 

4. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2014 година, 

- година на завршеток на градба - 2014 година, 

- година на почеток на работа – 2014 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-  30 години. 

5. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули – 4872 х 205W, 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –KPV Solar 205 Wp RISEN 

ENERGY, china; 

- Номинален напон на фотоволтаичниот модул 

26,39V, 

- Номинална напон на фотоволтаичниот модул 

- Максимална моќнoст на модул: 205Wp, 

- Вкупна инсталирана моќност: 998,76 kW. 

6. производител и тип на инвертор –SMC 1100TL, 

SMA Solar Tehnology AG; 

7. просечно сончево зрачење на таа локација – 1.656 

kWh/m2; 

8. очекувано просечно производство на електрична 

енергија – 1.371.900 kWh –  годишно. 

1773. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 23 став 2 од Законот за 

енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), на седни-

цата одржана на 28 март 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. ЕВН Македонија АД Скопје и АД ЕЛЕМ - Скопје 

како вршители на енергетската дејност снабдување во 

краен случај со електрична енергија се задолжуваат да 

ги снабдуваат со електрична енергија: 

- јавните претпријатија кои што вршат дејност од 

јавен интерес,  

- акционерските друштва и друштва во мнозинска 

сопственост на државата, кои што вршат дејност од ја-

вен интерес, 

- акционерските друштва и друштва во мнозинска 

сопственост на државата, кои што се наоѓаат на листа-

та на потрошувачи кои можат самостојно да учествува-

ат на пазарот на електрична енергија објавена од АД 

МЕПСО – Скопје врз основа на податоци за 2012 годи-

на од Централниот регистар на Република Македонија, 

а притоа не склучиле договор за снабдување со елек-

трична енергија најдоцна до 28.03.2014 година. 

2. Во Прилог 1 од оваа Одлука се наведени јавните 

претпријатија, акционерските друштва и друштва од 

точка 1. 

3. Обврската од точка 1, ЕВН Македонија АД Скоп-

је и  АД ЕЛЕМ – Скопје ќе ја извршуваат најдоцна до 

30 јуни 2014 година. 

4. Вршителите на енергетските дејности снабдува-

ње со електрична енергија или трговија со електрична 

енергија кои што ќе склучат договор за снабдување со 

електрична енергија со јавните претријатијата, акцио-

нерските друштва и друштва од Прилог 1 на оваа Од-

лука, се должни во рок од 1 ден да ја известат Регула-

торната комисија за енергетика, ЕВН Македонија АД 

Скопје и АД ЕЛЕМ - Скопје. 

5. По исклучок од точка 3 на оваа Одлука, во случа-

ите кога вршителите на енергетските дејности снабду-

вање со електрична енергија или трговија со електрич-

на енергија ќе склучат договор за снабдување со елек-

трична енергија со јавните претпријатија, акционерски-

те друштва и друштва од Прилог 1 на оваа Одлука, во 

април или мај 2014, обврската за снабдување со елек-

трична енергија ја презема новизбраниот снабдувач со 

електрична енерегија, односно трговец со електрична 

енергија од првиот ден од наредниот месец. 

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 април 2014 година. 

 

Бр. 02-854/1  

28 март 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1774. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), а 
во врска со член 8 став 5 од Законот за енергетика на 
седницата одржана на 28 март 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИМЕНА НА ЦЕНИ НА ПРЕСМЕТКОВНИ 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШИТЕЛОТ НА ЕНЕРГЕТСКА-
ТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУ-
ЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, АД ЕЛЕМ –  

СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА 
 
1. АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика како 

вршител на енергетската дејност снабдување во краен 
случај со електрична енергија, за периодот од 
01.04.2014 година до 30.06.2014 година, ќе испорачува 
електрична енергија на малите потрошувачи по цени 
на пресметковни елементи утврдени со точка 4 од Од-
луката за одобрување на регулиран максимален при-
ход, просечна цена, како и цени за пресметковни еле-
менти за вршење на регулираната енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енерге-
тика за 2012 година, УП1 бр.08 – 72 од 29.02.2012 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
30/12), и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* подгрупа II-тарифен степен учествува во вкупната 

вредност на електричната енергија од 25 %, а се 
пресметува на таков начин што вредноста на преземе-
ната активна електрична енергија (kWh) се зголемува 
за 33,33% за секој потрошувач 

 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување 
 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 април 2014 година. 

 
Бр. 02-857/1  

28 март 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1775. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), а 
во врска со член 8 став 5 од Законот за енергетика на 
седницата одржана на 28 март 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ЦЕНИ НА ПРЕСМЕТКОВНИ 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШИТЕЛОТ НА ЕНЕРГЕТСКАТА 
ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕВН МАКЕДОНИЈА  

АД СКОПЈЕ 
 
 
1. ЕВН Македонија АД Скопје како вршител на 

енергетската дејност снабдување во краен случај со 
електрична енергија, за периодот од 01.04.2014 година 
до 30.06.2014 година, ќе испорачува електрична енер-
гија на малите потрошувачи по цени на пресметковни 
елементи утврдени со точка 3 од Решението на Коми-
сија  за решавање на жалби од областа на електричната 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 108/13), и тоа: 

- За категорија на потрошувачи на 35 kV напонско 
ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20) kV 
напонско ниво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- За категорија на потрошувачи на 0,4 kV (380 / 

220V) напонско ниво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* подгрупа II-тарифен степен учествува во вкупната 

вредност на електричната енергија од 25 %, а се 
пресметува на таков начин што вредноста на преземе-
ната активна електрична енергија (kWh) се зголемува 
за 33,33% за секој потрошувач 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 април 2014 година. 

 
Бр. 02-856/1  

28 март 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1776. 

Врз основа на членот 27 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на ден 28 март 2014 година,  донесе   
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П Р А В И Л А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИ-

ЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
(1) Во Правилата за пазар на електрична енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/14), во членот 3, став 1, точките 5) и 6) се бри-
шат. 

(2) Точките 7) 8), 9), 10), 11), 12), 13), стануваат 
точки 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11). 

 
Член 2 

(1) Во членот 89, ставот 1 се менува и гласи: 
„Физичкиот распоред кој што го изготвува БОС за 

својата балансна група за секој трговски интервал се 
изразува во MW, при што физичките распореди за 
трансакциите помеѓу членовите на балансната група се 
изразуваат во MW со три децимални места“. 

(2) Во истиот член, по ставот 1 се додава нов став 2 
кој гласи: 

„Физичките распореди за транскации помеѓу учес-
ниците на пазарот на електрична енергија кои што нас-
тапуваат самостојно и истите се членки на различни 
балансни групи се доставуваат преку БОС на соодвет-
ните балансни групи, при што се изразуваат во MW“. 

(3) Ставовите 2 и 3, стануваат ставови 3 и 4.  
 

Член 3 
(1) Во Прилог 1, Методологија за пресметка на на-

доместокот за услугите за урамнотежување, во точка 1, 
Пресметка на отстапувањата, формулата (1.1), се мену-
ва и гласи: 

 
  

 
Член 4 

(1) Во Прилог 1, Методологија за пресметка на на-
доместокот за услугите за урамнотежување, во точка 1, 
Пресметка на отстапувањата, подточка 1.1, Пресметка 
на номинирани размени на електрична енергија, фор-
мулата (1.2), се менува и гласи: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
(1) Во Прилог 1, Методологија за пресметка на на-

доместокот за услугите за урамнотежување, во точка 1, 
Пресметка на отстапувањата, во подточката 1.2, 
Пресметка на реализираната размена на електрична 
енергија и во подточката 1.3 Пресметување на отстапу-
вања кај потрошувачи со стандардни дневни криви на 
оптоварување, димензиите, MWh/h се заменуваат со 
димензиите kWh/h. 

 
Член 6 

(1) Овие Правила за изменување и дополнување на 
Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат 
вo сила со денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”.  

  
Бр. 01-853/1  

28 март 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 
 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1777. 
Врз основа на член 11 став 4 од Законот за нотари-

јатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 
и 135/11), Претседателот на Нотарската комора на Ре-
публика Македонија на 26.3.2014 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 
 
1. На именуваниот нотар: 
- Цеца Малева Стоев – нотар за подрачјето на Ос-

новниот суд во Гевгелија. 
Како ден за почеток со работа се определува 31 

март 2014 година. 
2. Решението стапува на сила веднаш со неговото 

донесување. 
3. Решението да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 

Бр. 02-727/1 Нотарска комора на РМ 
26 март 2014 година Претседател, 

Скопје Зорица Пулејкова, с.р. 
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