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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

777. 
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дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 

44/14, 101/14 и 132/14), Собранието на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 16 февруари  2016 

година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 

НА МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА  

ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија го одобрува 

Финансискиот план на Македонска радио-телевизија за 

2016 година. 

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 - 1099/1 Претседател 

16 февруари 2016 година на Собранието на Република                                     
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

778. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 

и 192/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 16.2.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапката за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на минералната суро-

вина – дијабаз  на локалитетот „Гола Краст“ општина 

Дебарца, поднесена од Друштвото за градежништво, 

транспорт и трговија  ТРАНСМЕТ ДОО Скопје, бр. 24-

4112/1 од 26.06.2014 година, бидејќи од Министерство 

за транспорт и врски е добиено негативно мислење бр. 

10-9877/4 од 18.2.2015 година од причини што во пла-

новните на Јавното претпријатие за државни патишта е 

предвидена изградба на автопатско решение А-2, Ки-

чево-Охрид која е во тек на градба, како и согласно 

доставената документaција, локалитет „Гола Краст“ 

општина Дебарца, се совпаѓа со трасата на автопатот 

А2, делница:Кичево-Охрид. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-716/1 Заменик на претседателот 

16 февруари 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

779. 

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ број 199/14, 44/15 и 193/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 10.2.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-

ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градби со основна класа на намена В3 –кул-

тура и Е2-катна гаража со компатибилни класи на на-

мени на основните, за потребите на Центарот на култу-

рата „Григор Прличев“ во Охрид, кои е потребно да се 

предвидат во рамки на КП бр.15471/1, запишана на 

Имотен лист бр. 918 за КО Охрид 3; КП бр.15471/2, за-

пишана на Имотен лист бр. 88036 за КО Охрид 3;  КП 

бр.15472, запишана на Имотен лист бр. 908 за КО 

Охрид 3; КП бр. 15515/1, запишана на Имотен лист бр. 

102985 за КО Охрид 3; КП бр. 15515/3, запишана на 

Имотен лист бр. 100893 за КО Охрид 3;  КП бр. 

15515/4, запишана на Имотен лист бр. 102785 за КО 

Охрид 3; КП бр. 15515/5, запишана на Имотен лист бр. 

102985 за КО Охрид 3 и дел од КП бр. 15443/1, запи-

шана на Имотен лист бр. 1 за КО Охрид 3, преку изра-

ботка на урбанистичко планска документација за град-

би од посебен интерес.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-1352/2 Заменик на претседателот 

10 февруари 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

780. 

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ број 199/14, 44/15 и 193/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 10.2.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-

ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градби со основна класа на намена Б4 –де-

ловни дејности и компатибилни класи на намени на ос-

новната кои е потребно да се предвидат во рамки на 

блокот З 12.01, определен со Урбанистичкиот план за 

градска четврт З 12, донесен со Одлука на советот на 

Град Скопје, број 07-6415/1 од 22.7.2015 година, преку 

изработка на урбанистичко планска документација за 

градби од посебен интерес.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-1353/2 Заменик на претседателот 

10 февруари 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 

781. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 10.2.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува користењето на движните 

ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на времено користење, без надоместок, за период од 

шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука, на Државната изборна комисија. 

         

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 

договор со претседателот на Државната изборна коми-

сија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

                                                            

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-1436/2 Претседател на Владата 

10 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Емил Димитриев, с.р. 

__________ 

782. 

Врз основа на член 22 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15 ), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 16.2.2016 година, донесе 

 

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-

ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, 

РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УР-

БАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО 

– ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА 

                                                                      

1. Во Годишната програма за финансирање на изра-

ботка на урбанистички планови, регулациски планови 

на генерални урбанистички планови, урбанистичко – 

планска документација и урбанистичко – проектни до-

кументации за 2016 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 9/16), под точката 1.2. се до-

дава нова точка 1.3 која гласи:  

„1.3. Изработка на урбанистички планови и урба-

нистичко планска документација за Технолошки ин-

дустриски развојни зони и урбанистички планови и ур-

банистичко планска документација за индустриски 

зони.“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-1677/1 Заменик на претседателот 

16 февруари 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

783. 

По извршеното проверување на изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Уредбата за класифика-

ција на објектите за спорт од национално и локално 

значење во сопственост на Република Македонија, об-

јавена во „Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 27/2016, направена е техничка грешка, поради што 

се додава 

 

И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБЈЕК-

ТИТЕ ЗА СПОРТ ОД НАЦИОНАЛНО И ЛОКАЛНО 

ЗНАЧЕЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Кон текстот на Уредбата се доставуваат нов Прилог 

1 и Прилог 2 кои се составен дел на Уредбата. 

 

Бр. 41-251/2  

17 февруари 2016 година Од Владата  

Скопје на Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

784. 
Врз основа на член 59-е став (4) од Законот за гра-

дење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15 и 226/15), минис-
терот за транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТОРОТ 
ВО ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ  

ЗА ГРАДЕЊЕ 
  

Член 1 
Во Правилникот за начинот на постапување на ад-

министраторот во информацискиот систем е-одобрение 
за градење („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.72/14 и 177/14) по членот 7 се додава нов член 
7-а кој гласи: 

 
„Член 7-а 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење може да се постапи доколку барателот прикачил 
погрешен доказ за платен надоместок за уредување на 
градежно земјиште или погрешен договор за плаќање 
на надоместок за уредување на градежно земјиште, а 
од страна на надлежниот орган сеуште не е донесен уп-
равен акт. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, админис-
траторот преку информацискиот систем го враќа пред-
метот во фазата-прикачување на доказ за извршена уп-
лата на надоместок за уредување на градежно земјиште 
од страна на барателот.“  

 
Член 2 

Во членот 12 став (1) точката на крајот од речени-
цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите 
“или доколку при констатирање на правосилност на 
управниот акт, надлежниот орган прикачил несоодве-
тен управен акт кој не се однесува на конкретниот 
предмет.“ 

 
Член 3 

По членот 14 се додава нов член 14-а кој гласи: 
 

„Член 14-а 
(1) Во информацискиот систем е-одобрение за 

градење може да се постапи доколку по прием на уп-
равен акт на второстепен орган донесен во постапка 
по поднесена жалба против управен акт на надлеже-
ниот орган или по прием на одлука на Управен суд 
донесена во постапка по поднесена тужба против уп-
равен акт на второстепен орган, од страна на над-
лежниот орган погрешно е констатирано дека жалба-
та е уважена и не е преземено  управно дејствие во 
конкретниот предмет. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, админис-
траторот преку информацискиот систем го враќа пред-
метот во фазата-постапување на надлежен орган по 
поднесена тужба против управен акт на второстепен 
орган односно постапување на надлежен орган по под-
несена жалба против одлука на Управен суд.“ 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија.“ 

 
Бр. 01-2269/1 Министер 

12 февруари 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

785. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник РМ“ бр.150/07), објавува  

 

О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 
 
I 

1. Пет  јавни обвинители  во Основното јавно обви-
нителство Скопје 

2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-
нителство Битола 

3. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-
нителство Гостивар 

4. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-
нителство Куманово 

 
Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-

вен условите предвидени во член 44, 45 и член 46 од  
Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ 
број150/07) и Законот за измени и дополнување на За-
конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 
111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат за: 

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство  Скопје, Битола, 
Гостивар и Куманово како посебен услов потребно е 
да имаат завршено Академија за судии и јавни обви-
нители. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (да не се постаро од шест месеци од 
денот на издавањето), диплома или уверение за зав-
ршен Правен факултет и потврда за положен правосу-
ден испит во оригинал или заверено на нотар, Увере-
ние за завршена Академија за судии и јавни обвините-
ли да ги достават до Советот на јавните обвинители на 
Република Македонија на ул. Кеј "Димитар Влахов" бр. 
4, V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во Служ-
бен весник на Република Македонија. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-
кој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 

Бр.08-69/1 Совет на Јавните обвинители 
17 февруари 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Петар Аневски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

786. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15 
и 6/2016) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барање-
то на Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕР-
ГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје, за издавање на  лиценца за 
вршење на енергетска дејност Трговија со природен гас, 
на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На Друштво за трговија со електрична енергија 

ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје, му сe издава лиценца 
за вршење на енергетската дејност Трговија со приро-
ден гас.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со при-
роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетска дејност Трговија со природен гас “ 
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 донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
УП1 Бр. 11-120/15  

16 февруари 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

                                                                                                             
        Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А   

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕР-

ГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје, Ул. КЕЈ 13 Ноември 
бр.1/ГТЦ-кула 3/3, Скопје – Центар, Република Маке-
донија,  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со природен гас  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
16 февруари 2016 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
16 февруари 2026 година  
 
6. Евидентен број на издадената лиценца:  
ПГ- 28.06.01/16 

7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) – 7039352 
          
8. Единствен даночен број – 4080015552130 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за 

вршење на енергетската дејност Трговија со приро-
ден гас.  

Како Трговија со природен гас во смисла на оваа 
лиценца, се смета купување на природен гас заради 
препродажба на други трговци, снабдувачи, произво-
дители на електрична и/или топлинска енергија, опера-
торите на системите за пренос и дистрибуција на при-
роден гас или на купувачи од странство.  

По исклучок од ставот (2), трговецот во својство на 
снабдувач може да продава природен гас и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на природен гас, утврдени во прави-
ла за пазар на природен гас. Меѓусебните права  и об-
врски на трговецот и потрошувачот, како и обврските 
кон операторот на преносниот систем и/или оператори-
те на дистрибутивните системи, се уредуваат со дого-
вор. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за набавка на природен гас  
што се обврзал да го испорача на своите купувачи, ка-
ко и договори за транзит низ преносниот систем. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со природен гас но-

сителот на лиценцата може да ја врши на целата тери-
торија на Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас на купувачите со кои има склучено дого-
вори; 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги, во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на природен гас кои се обврзал да ги ис-
порача; 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 
ги исполнува условите за квалитет определени со склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трго-
вија со природен гас, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита 
при работа; 

- работи во согласност со законите и другите про-
писи во Република Македонија, прописите утврдени од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика, 
Мрежните правила за пренос и Мрежните правила за 
дистрибуција; 

- работи во согласност со правилата за снабду-
вање во поглед на доверливоста на податоците и 
количините на природниот гас испорачан на потро-
шувачите. 
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- ги исполни барањата за финансиски гаранции ут-

врдени од страна на операторот на системот за пренос 

на природен гас во однос на обврските поврзани со 

урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 

трансакции; 

- им фактурира на своите купувачи за природниот 

гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-

вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-

ластен од страна на купувачот; 

- обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-

нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 

транзит; 

- на операторот на системот за пренос на природен 

гас да му достави информација за количините на при-

роден гас и соодветниот временски распоред од сите 

договори за купопродажба на природен гас за природ-

ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-

вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-

тем. 

 

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;  

- во согласност со сметководствените стандарди 

со кои се уредува сметководственото работење на 

претпријатието: да изготвува финансиски извештаи 

кои ќе обезбедат информации за средствата, об-

врските, капиталот, приходите и расходите со резул-

татите од работењето, како и паричните текови на 

претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-

ковната година да доставува Годишен извештај за фи-

нансиското и деловното работење во врска со вршење-

то на дејноста во претходната година (извештај на го-

дина).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  

1. набавки и продажби на природен гас во текот на 

извештајна година. 

2. Финансиски извештаи:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови,  

- применетите сметководствени политики,  

- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца.  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-

носта; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба. 

4. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

5. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година и  

6. бизнис план за тековната година.    

  

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за количините на природен гас, сог-

ласно договорите за набавка и договорите за испорака 

на природен гас, склучени со извозникот на природни-

от гас, како и со своите купувачи. 

- месечни извештаи за испорачани количини на 

природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел 

на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на дејноста.  

- информации и извештаи за трансакциите и делов-

ните активности што произлегуваат, завршуваат или 

поминуваат на територијата на Република Македонија. 

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и непосреден увид во документацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата,  во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца 

ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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787. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 

192/15, 215/15 и 06/16) и член 28 од Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 

весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи 

по барањето на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. 

Бугарија – Подружница во Република Македонија, на 

седницата одржана на 16.2.2016 година донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Буга-

рија – Подружница во Република Македонија со се-

диште на адреса ул. Васил Главинов бр. 16 Скопје, сe 

издава лиценца за вршење на енергетската дејност тр-

говија со електрична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценца-

та во вршењето на енергетската дејност трговија со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност трговија со 

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 донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 07-157/15  

16 февруари 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

                                                                                                             

       Прилог 1  

 

 Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – 

Подружница во Република Македонија со седиште на 

адреса ул. Васил Главинов бр. 16 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

16.2.2016 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

16.2.2025 година  

5. Евидентен број на издадената  лиценца:  

ЕЕ – 262.10.1/16 

 

6. Број на деловниот субјект - 6763014 

          

7. Единствен даночен број - 4080012526804 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазарните правила, мрежните правила 

за пренос на електрична енергија и мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-

лата за доделување на прекуграничните преносни капа-

цитети. 

 

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

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
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те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорача-

ната електричната енергија кога е во својство на 

снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат ус-

ловите за самостојно учество на пазарот на елек-

трична енергија, согласно пазарните правила, како 

и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капа-

цитет и регулираните услуги, согласно превземени-

те обврски за потрошувачите кога врши прекугра-

нични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната ко-

мисија за енергетика, по нејзино барање, 

информации и  извештаи за своите трансакции и 

деловни активности при продажбата на електрична 

енeргија во својство на снабдувач, на потрошувачи 

кои ги исполнуваат условите за самостојно учество 

на пазарот на електрична енергија, утврдени во па-

зарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота. 

 

12.  Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

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. 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според купопродажните договори, сог-

ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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788. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 

16 од  Законот за енергетика („Службен весник на 

РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, и 06/16) и член 28 од Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), 

постапувајќи по барањето на Друштво за трговија со 

електрична енергија  ЕНСКО ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ 

Скопје, на седницата одржана на 16.2.2016 година 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за трговија со електрична енергија  

ЕНСКО ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје со седиште на ад-

реса ул. Скопска бр. 15/2-4 Скопје - Центар, сe издава 

лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со 

електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценца-

та во вршењето на енергетската дејност трговија со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност трговија со 

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 донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 07-161/15  

16 февруари 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија со електрична енергија  ЕН-

СКО ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса 

ул. Скопска бр. 15/2-4 Скопје – Центар 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

16.2.2016 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

16.2.2026 година  

5. Евидентен број на издадената  лиценца:  

ЕЕ – 261.10.1/16 

 

6. Број на деловниот субјект - 7065051 

          

7. Единствен даночен број - 4080015553900 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазарните правила, мрежните правила 

за пренос на електрична енергија и мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-

лата за доделување на прекуграничните преносни капа-

цитети. 

 

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

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
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те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорача-

ната електричната енергија кога е во својство на 

снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат ус-

ловите за самостојно учество на пазарот на елек-

трична енергија, согласно пазарните правила, како 

и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капа-

цитет и регулираните услуги, согласно превземени-

те обврски за потрошувачите кога врши прекугра-

нични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната ко-

мисија за енергетика, по нејзино барање, информа-

ции и  извештаи за своите трансакции и деловни ак-

тивности при продажбата на електрична енeргија 

во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги 

исполнуваат условите за самостојно учество на па-

зарот на електрична енергија, утврдени во пазарни-

те правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота; 

 

12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

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. 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според купопродажните договори, сог-

ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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789. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 
39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15 и 6/16), како и член 31 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија на го-
лемо и мало, увоз - извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ -  
МЗТ – ХЕРЦ ДОО Битола, за издавање на лиценца за 
производство на електрична енергија, на седницата од-
ржана на 16.02.2016 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, трговија на голе-

мо и мало, увоз - извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ -  
МЗТ – ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на Климент 
Охридски бр. Пелагонка – ламела 2/6 Битола, согласно 
член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се издава  
лиценца, за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија во мала хидроелектрана 
МХЕЦ „Шемница “ со реф. бр. 267. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од мала хидроелектрична центра-
ла лоцирана во општина Битола. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 
33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во 
сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 
на овој член, во рок определен во Одобрението за гра-
дење, ќе достави извештај за извршен технички прег-
лед 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. 07-160/15  

16 февруари 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

                                                                                                             
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија на големо и 

мало, увоз - извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ -  МЗТ – 
ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на Климент Охридски 
бр. Пелагонка – ламела 2/6 Битола. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 263.01.1/16 
 
4. Број на деловниот субјект – 6755194 
 
5. Единствен даночен број – 4002012526455 

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 
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 „Шемница“ 
со реф. бр. 267 во 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 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; 
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- 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: 

- 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 обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на паза-
рот на електрична енергија, снабдувачот со електрична 
енергија односно снабдувачот со електрична енергија во 
краен случај како и носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, 
сите потребни податоци и информации кои се неопходни 
за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на 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 извештаи. 
 
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. превземени мерки во текот на претходната годи-

на 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 годишна¬та про¬гра¬ма за реа-

лизација на Планот за одржување на производните ка-
пацитети, 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. превземени 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 произ-

водните единици и непосреден увид во документацијата  
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 об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
Прилог 2 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПЕМНИЦА,  

реф. бр. 267 
 
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Шем-

ница со реф. бр.267 со  инсталирана моќност од  624 kW;  
2. локација на мала хидроелектрична централа на дис-

трибутивната мрежа согласно решение за согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 
- година на завршеток на градба - 2016 година, 
- година на почеток на работа - 2016 година, 
- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 
4. податоци за турбина: 
- тип, производител и номинални податоци – Пел-

тон вертикална, Ваптех Р. Бугарија; 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 624 kW, 
- Номинален проток: 0,47 m3/s, 
- Номинален нето пад: 150,8 m, 
- Номинална брзина: 750 min -

1
 

5. Податоци за генератор: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 780 kW, 
- Моќнoст активна: 624 kW, 

- Номинален напон: 0.4 kV, 
- Номинална брзина: 750 min -

1
 

- Номинален фактор на моќност: 0,8 
6. Податоци за трансформатор: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 800 kVA, 
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV 
 

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
„СТУДЕНЧИЦА“- КИЧЕВО 

790. 
Врз основа на член 17 став 5 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14 , 33/15 , 104/15 
и 215/15) и член 26 точка 28 од Статутот на Јавното 
претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, 
Управниот одбор на јавното претпријатие на седницата 
одржана на ден 29.1.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРО-
ЕКТИРАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, СТО-
ПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ 
ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ  

ПОТРЕБИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука Јавното претпријатие за водоснаб-

дување „Студенчица“ Кичево (во натамошниот текст: 
Јавно претпријатие) започнува постапка за доделување 
на договор за воспоставување на јавно приватно пар-
тнерство кое се остварува како јавна набавка на работи 
според моделот: проектирање, финансирање, изградба, 
стопанисување и пренос на капацитети за флаширање 
на вода за комерцијални потреби (во натамошниот 
текст: договор ЈПП). 

Оправданоста од доделување на договор ЈПП произ-
легува од потребата од обезбедување на дополнителни из-
вори на средства за финансирање на основната дејност на 
Јавното претприајтие, снабдување со вода за пиење. 

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на 
договорот за ЈПП се: 

- поуспешно одржување на водоснабдителниот сис-
тем- РВ Студенчица; 

- подобрување на квалитетот на јавната услуга и 
- унапредување на заштитата на животната средина. 
 

Член 3 
Предмет на договорот за ЈПП е: 
- проектирање и изградба на капацитети за флаши-

рање на вода за комерцијални потреби; 
- стопанисување и одржување на капацитетите за 

флаширање на вода за  комерцијални потреби и 
- пренос на капацитети за флаширање на вода за ко-

мерцијални потреби, од приватниот партнер на Јавното 
претпријатие, по истекот на времетраерњето на догово-
рот за ЈПП. 

 
Член 4 

Основни услови за воспоставување на договор за 
јавно приватно партнерство: 

- процент на ЈПП надоместок, но не помалку од 2% 
од продажната цена по литар произведен производ; 

- искуство во флаширање на вода и 
- времетраeње на договорот за јавно приватно пар-

тнерство. 
Другите услови за воспоставување на договор за 

јавно приватно партнерство се определуваат во тендер-
ската документација.  
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Член 5 
Договорот за јавно приватно партнерство за проек-

тирање, финансирање, изградба, стопанисување и пре-
нос на капацитети за флаширање на вода од регионал-
ниот водоснабдителен систем Студенчица за комерци-
јални потреби ќе се додели за период од 20 години, 
сметајќи од денот на неговото склучување. 

 
Член 6 

Најповолниот понудувач, под услови и на начин опре-
делени со тендерската документација ќе основа правно 
лице со седиште во Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Друштво за посебна намена), кое како прива-
тен партнер ќе го склучи и реализира договорот за вос-
поставување на јавно приватно партнерство. 

Формата на Друштво за посебна намена, висината 
на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во 
врска со неговото основање, како и другите односи ме-
ѓу најповолниот понудувач, Друштвото со посебна на-
мена – приватниот партнер - и Јавното претпријатие ќе 
се определат во тендерската документација. 

 
Член 7 

Идните објекти на јавното-приватно партнерство ќе 
бидат сопственост на приватниот партнер до истекот 
на периодот од 20 години. 

 
Член 8 

Постапката за доделување на договорот за јавно 
приватно партнерство за проектирање, финансирање,  
изградба, стопанисување и пренос на капацитети за 
флаширање на вода за комерцијални потреби ќе се 
спроведе како отворена постапка за доделување на до-
говор за јавна набавка за извршување на работи во сог-
ласност со Законот за јавни набавки. 

Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од 240 
(двеста и четириесет) дена од денот на  влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 9 

Висината на надоместокот за издавање на тендерската 
документација изнесува 100 Евра во денарска противвред-
ност според средниот курс на Народна Банка на Република 
Македонија на денот на уплатата на средствата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 10 
Постапката за доделување на договорот за јавно при-

ватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, 
стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на 
вода за комерцијални потреби ќе ја спроведе Комисија за 
спроведување на постапката за доделување на договорот за 
јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, 
изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаши-
рање на вода за комерцијални потреби, формирана од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдува-
ње „Студенчица“  Кичево. 

Комисијата за спроведување на постапката за доде-
лување на договорот за јавно приватно партнерство за 
проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и 
пренос на капацитети за флаширање на вода  за комер-
цијални потреби, која ке се формира во рок од десет 
дена од  денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
ќе треба да подготви тендерска документација, нацрт 
договор и јавен повик.  

Комисија за спроведување на постапката за доделу-
вање на договорот за јавно приватно партнерство за 
проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и 
пренос на капацитети за флаширање на вода за комер-
цијални потреби, ќе треба да ја подготви тендерската 
документација во рок од пет дена од денот на формира-
ње на комисијата и да ја достави на одобрување до 
Управниот одбор на јавното претпријатие. 

Комисија за спроведување на постапката за доделу-
вање на договорот за јавно приватно партнерство за 
проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и 
пренос на капацитети за флаширање на вода за комер-
цијални потреби го објавува јавниот повик за доделу-
вање на јавно приватно партнерство во рок  од три дена 
од денот на одобрување на тендерската документација. 

 
Член 11 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од Владата 
на Република Македонија. 

 
Бр. 02-158/1-5/1 Претседател 

29 јануари 2016 година на Управен одбор, 
Скопје Петар Иваноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1924 НА СОВЕТОТ ОД 
26 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/101/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ 

МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26 ок-

томври 2015 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве. 
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за 

одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за фи-
нансисико разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестрик-
тивните мерки. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 
 

Член 5 
 
Спроведувањето на рестриктивните мерки  се врши на начин утврден со Регулативата на Советот на ЕУ бр. 

314/2004 од 19 февруари 2004 година за одредени рестриктивни мерки во однос на Зимбабве и Одлуката на 
2011/101/ЗНБП на Советот од 15 февруари 2011 година за рестриктивни мерки против Зимбабве и  Одлуката 
(ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестрик-
тивни мерки против Зимбабве. 

 
Член 6 

Рестриктивните мерки против Зимбабве се воведуваат на неодредено време. 
 

Член 7 
Одлуката (ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП 

за рестриктивни мерки против Зимбабве, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена 
во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-986/1   Заменик на претседателот 

10 февруари 2016 година   на Владата на Република 
Скопје   Македонија, 

   м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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