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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1584. 
Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ВУЛКАНСКИ ТУФ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СЛА-
ВИШКО ПОЛЕ“ С.ВЕТУНИЦА, ОПШТИНА РАН-
КОВЦЕ НА СТРМОШ АД РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ  

ПРОБИШТИП 
 
1. На СТРМОШ АД рудници за неметали Пробиш-

тип му се проширува концесијата за експлоатација на 
минерална суровина – вулкански туф на локалитетот 
„Славишко Поле“ с.Ветуница, општина Ранковце, со 
површина на простор за проширување на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата и тоа: 

   Стр. 
1600. Правилник за дополнување на 

Правилникот за поблиските услови, 
критериуми и начинот за оствару-
вање на правата за заштита на де-
цата ........................................................ 17 

1601. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за фор-
мата и содржината на обрасците на 
барањата и потребната документа-
ција за остварување на правата за 
заштита на децата ................................ 17 

1602. Правилник за изменување  на Пра-

вилникот за  формата и содржинатa 

на  писмените инструкции .................. 21 

1603. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 25 

1604. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 27 

1605. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 30 

1606. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 33 

1607. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 36 

1608. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија ................ 39 

1609. Одлука за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 42 

 Огласен дел....................................... 1-100 

 
 
 
 
 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7589803 4669984 
Т-2 7589816 4669988 
Т-3 7589829 4669998 
Т-4 7589840 4669988 
Т-5 7589850 4669918 
Т-6 7589917 4669883 
Т-7 7589935 4669856 
Т-8 7589942 4669788 
Т-9 7589931 4669744 

Т-10 7589945 4669608 
Т-11 7589910 4669595 
Т-12 7589903 4669613 
Т-13 7589920 4669620 

 
2. Површината на просторот на проширувањето на 

концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука 
изнесува P= 0.020323 km2. 

3. Времетраењето за проширувањето на концесија-
та за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 
2.2.2027 година. 
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4. Висината на надоместокот за проширувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 
анекс на Договорот за концесија за експлоатација на 
минерална суровина – вулкански туф на локалитетот 
„Славишко Поле“ с.Ветуница, општина Ранковце бр. 
24-5675/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот 
текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифни-
кот за утврдување на висината на надоместоците за из-
давање на дозволи и концесии за вршење на детални 
геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 
минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа 
одлука ќе се определат со анекс на  Договорот. 

6. Како почеток на важење на проширувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишувањето на анекс на Договорот. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
анексот на Договорот ќе го потпише министерот за 
економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.        

         
Бр.42-52/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1585. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „БАБИН ДОЛ”, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ  

БРОД 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – варовник на лока-
литетот „Бабин Дол”, општина Македонски Брод, бр. 
24-4480/1 од 29.5.2008 година, еднострано се раскину-
ва од страна на концедентот, бидејќи концесионерот 
нема поднесено барање за издавање на дозвола за ек-
сплоатација на минерални суровини во рок од една го-
дина од денот на склучување на договорот за концесија 
за експлоатација на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – варовник на 
ДПТСУ „НАШ ДОМ” ДООЕЛ Кичево, на локалитетот 
„Бабин Дол“, општина Македонски Брод бр. 23-4400/1 
од 13.12.2004 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 89/04). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.42-1160/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1586. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА - КВАРЦЕН ПЕСОК НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ „ДРИЗЛА“ С.БАТИНЦИ, ВО АТАРОТ  

НА ОПШТИНА СОПИШТЕ 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина - кварцен песок на ло-
калитетот „Дризла“ с.Батинци, во атарот на општина 
Сопиште, бр. 24-4257/1 од 20.5.2008 година, едностра-
но се раскинува од страна на концедентот, бидејќи 
концесионерот нема поднесено барање за издавање на 
дозвола за експлоатација на минерални суровини во 
рок од една година од денот на склучување на догово-
рот за концесија за експлоатација на минерални суро-
вини.  

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.42-1161/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1587. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. БЕЛОВОДИЦА”, 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука, Договорот за целосен пренос на 

концесијата за експлоатација на минерална суровина – 
мермер на локалитетот „с. Беловодица”, општина При-
леп, бр. 24-2245/1 од 28.3.2013 година, еднострано се 
раскинува бидејќи концесиoнерот прекинал со изведу-
вање на рударските работи подолго од една година.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање согласност за 
целосен пренос на концесијата за експлоатација на ми-
нералната суровина – мермер на локалитетот „с. Бело-
водица“, општина Прилеп од Производното-рударско и 
трговско друштво ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАСОПУЛОС-
М, ДОО увоз-извоз Прилеп на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги ЛАЗАРОСКИ УНИМАРБЛЕ 
увоз-извоз ДОО Прилеп бр. 41-9866/1-12 од 9.1.2013 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/13). 
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3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.42-1212/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1588. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 

160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВ-

НИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ГРА-

ДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА БАУШТЕЛЕ ГРУП 

ДООЕЛ С. ДОЛНО СРЕДОРЕЧЕ ДЕБАРЦА НА ЛО-

КАЛИТЕТОТ „ЧИФЛИСКА КРАСТА“, ОПШТИНА  

ДЕБАРЦА 

 

1. На Друштвото за производство градежништво и 

трговија БАУШТЕЛЕ ГРУП ДООЕЛ с. Долно Средо-

рече Дебарца се доделува концесија за експлоатација 

на минерална суровина – варовник на локалитетот “Чи-

флиска Краста“, општина Дебарца, со површина на 

простор на концесија за експлоатација дефиниран со 

точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 

дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 

тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7487098 4572851 

Т-2 7487584 4572851 

Т-3 7487670 4572600 

Т-4 7487172 4572530 

Т-5 7487001 4572630 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.167258 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.         

                                                        
Бр.42-1215/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1589. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

10.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ  ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени од значење за Република Македонија се утврдуваат 

работите за изработка на Геодетски елаборат за извршен 

премер на објектот на Министерството за финансии кој 

се наоѓа на КП.бр.13508/2 во КО Центар 1. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-2092/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1590. 

Врз основа на член 211 став (6) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014),  Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

10.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 

АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА 

НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ 

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Годишната програма за ажурирање 

податоци во катастарот на недвижности по службена 

должност за 2015 година, бр. 01-1598/8 од 23.2.2015 го-

дина, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за 

катастар на недвижности. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-2242/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1591. 

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

10.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИ-

ЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВ-

ЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН 

 

Член 1 

Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија за 

државјаните на Република Азербејџан, до три месеци 

во тек на секој шестмесечен период, во период од 16 

март 2015 година до 15 март 2016 година.  

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа oдлука.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.42-2603/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1592. 

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

10.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО  ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 

ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВ-

ЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАКХСТАН 

 

Член 1 

Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија за 

државјаните на Република Казакхстан, до три месеци 

во тек на секој шестмесечен период, во период од 16 

март 2015 година до 15 март 2016 година.  

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа oдлука.  
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр.42-2604/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1593. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен  весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на 
трајно користење градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со вкупна површина од 23м2  
кое претставува: 

- дел од КП бр.12069/2 КО Центар 1 со површина 
од 1м2 евидентирано во Имотен лист бр. 49534; 

- дел од КП бр.13825/10 КО Центар 1 со површина 
од 8м2 евидентирано во Имотен лист бр. 101257 и  

- дел од КП бр.12069/8 КО Центар 1 со површина 
од 14м2 евидентирано во Имотен лист бр. 104490, 

согласно Извод од Детален урбанистички план  за 
Централно Градско подрачје на Град Скопје - „МАЛ 
РИНГ”, бр.24-1105/2 од 9.2.2015 година, со намена за 
изградба на партерен дел-надворешни скали пред 
Г.П.1.5.1. 

     
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-2627/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1594. 
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за  јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.3.2015 година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ 

– П.О. СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со државни шуми „Маке-

донски шуми“ – п.о. Скопје, бр. 02-1170/7 од 5.12.2014 

година, донесена од Управниот одбор на ова јавно 

претпријатие, на седницата одржана на 5.12.2014 го-

дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник на  Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-11338/1-14 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1595. 

Врз основа на член 23 став (5) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 

89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот 

за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе     

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО, НА-

ЧИНОТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ ЕТИКЕТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува форма и содржина 

на барањето, начинот и висината на надоместокот за 

издавање на официјални етикети за сертифициран се-

менски и саден материјал. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на официјални етикети (во 

понатамошниот текст: барање) се изготвува на хартија 

во бела боја во А4 формат и ги содржи следните пода-

тоци: 

- назив на органот до кој се доставува барањето; 

- назив на барањето; 

- име и презиме/назив на снабдувачот; 

- адреса/седиште на снабдувачот; 

- вид (македонско и латинско име), сорта/хибрид и 

категорија на семенски и саден материјал за кој се из-

дава официјална етикета; 

- број на официјални етикети; 

- забелешка; 

- датум и  

- потпис на барателот. 

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

По спроведена постапка за oфицијална сертифика-

ција на семенски и саден материјал согласно член 18 

од Законот за семенски и саден материјал за земјодел-

ски растенија на снабдувачот на семенски и саден ма-

теријал врз основа на поднесено барање му се издаваат 

официјални етикети за семенски и саден материјал кој 

се става во трговија од страна на Управата за семе и са-

ден материјал. 

 

Член 4 

Врз основа на барањето од член 2 на овој правил-

ник во рамките на роковите утврдени во прописите од 

областа на семенскиот и садниот материјал се утврдува 

потребниот број на официјални етикети кои треба да 

им се издадат на снабдувачите согласно евиденцијата 

за произведен семенски и саден материјал.                                                             

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на офици-

јални етикети за семенски и саден материјал кај земјо-

делските растенија, (печатење на етикети, материјални 

трошоци за издавање и друго) по категории и по еден 

примерок со вклучен ДДВ изнесува: 

А) За семенски материјал: 

-официјални етикети за предосновно семе  5 денари 

- официјални етикети за основно семе        5 денари 

-официјални етикети за сертифицирано семе од I 

ген.                                                     3 денари 

- официјални етикети за сертифицирано семе од II 

ген.                                                 3 денари 

- етикети за трговско семе                          3 денари 

- неконечно сертифицирано семе               3 денари 

Б) За саден материјал: 

- официјални етикети за лозови насади        6 денари 

- официјални етикети за овошни насади      6 денари 

- официјални етикети за украсни растенија      6 денари  

- официјални етикети за градинарски растенија - расад 

                         6 денари  

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и висина-

та на надоместокот за издавање на официјални етикети 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

103/13). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр.18-23/3                           Министер за земјоделство, 

13 март 2015 година    шумарство и водостопанство, 

Скопје  м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1596. 
Врз основа на член 27 став (5) од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14 и 10/15) министерот за здравство утврди 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ХОСПИТАЛНА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на однесу-

вање и постапување во работењето на здравствените 
работници, здравствените соработници и лица работно 
ангажирани по било кој основ во здравствената устано-
ва преку воведување на принципи и правила на однесу-
вање и работење, по кои овие лица постапуваат во из-
вршувањето на работата со цел да се обезбеди примена 
и почитување на принципите на законитост, професио-
нален интегритет, ефикасност, ефективност и посвете-
ност при вршењето на нивните службени должности.  

 
Член 2 

Секој здравствен работник, здравствен соработник 
и лицето работно ангажирано по било кој основ во 
здравствената установа (во натамошниот текст: работ-
ник/ци) е одговорен за совесно извршување на работа-
та на работното место за кое е вработен или работно 
ангажиран, во работното време и на работното место, 
кои што се определени за извршување на работната за-
дача, почитувајќи ја организацијата на работа и дејнос-
та на здравствената установа. 

 
Член 3 

Основни начела за работа во здравствената устано-
ва се професионалност во извршувањето на работните 
обврски, совесност, чесност, посветеност, несебичност, 
лојалност, колегијалност, способност за тимска работа, 
ажурност, спремност за стручно усовршување и напре-
дување, одговорно и домаќинско работење, почитува-
ње на човечката личност и интегритет, како и недис-
криминација по било кој основ. 

 
Член 4 

За секој работник во здравствената установа важат 
следните принципи и правила на однесување кои треба 
да се почитуваат: 

- љубезност кон колегите, а особено кон пациен-
тите, членовите на нивните семејства и посетителите, 

- почитување на личноста, авторитетот, титулата и 
функцијата на вработените, 

- меѓусебната доверба и соработка, 
- забрана за повишување на тонот и навреди,  
- чување на професионална и деловна тајна и на ин-

формациите добиени во врска со работата. 
 

Член 5 
За времетраењето на работниот однос работникот 

не смее без согласност на директорот на здравствената 
установа за своја или за туѓа сметка да врши или дого-
вара работи кои спаѓаат во дејноста на здравствената 
установа и кои значат или би можеле да значат конку-
ренција на здравствената установа. 

Член 6 
Комуникацијата помеѓу работниците во здравстве-

ната установа се одвива на следниот начин: 
- во текот на работното време, во работните просто-

рии и при службени комуникации, меѓусебните имену-
вања започнуваат со титулирање и тоа: на докторите се 
обраќа со „доктор“ и „презиме на докторот“, а на сес-
трите со „сестрa“ и „име на сестрата“; 

- комуникацијата со пациентите, членовите на нив-
ното семејство и посетителите започнува со обраќање: 
госпоѓа/госпоѓица/господин, во второ лице множина 
(персирање); 

- телефонската комуникација се одвива на ист на-
чин како и непосредната комуникација и обраќање со 
примање на пораката и нејзино доставување во најкра-
ток рок до оној за кого е наменета; 

- службените телефонски разговори треба да бидат 
што е можно пократки, додека приватните телефонски 
разговори не смеат да се водат во присуство на паци-
ент, или кога пациентот чека одговор од вработениот, 
или кога има намера да постави прашање; 

- службен телефон може да се користи за телефон-
ски разговор надвор од земјата само во службени цели, 
со дозвола од директорот на здравствената установа; 

- сите забелешки и критики од страна на пациен-
тите, членовите на нивните семејства и посетителите 
од страна на работниците се сослушуваат со трпение и 
почит и објаснувањата се даваат мирно и аргументи-
рано. Кога пациентите, членовите на нивните семејства 
и посетителите не се задоволни од добиениот одговор, 
се бара посредување од главната сестра, раководниот 
работник или директорот на здравствената установа; 

- работниците кои работат на шалтер/пулт во здрав-
ствената установа во комуникацијата со пациентите, 
членовите на нивните семејства и посетителите задол-
жително се обраќаат со: „повелете господине/гос-
поѓо/госпоѓице“ во второ лице множина (персирање), 
секогаш со јасно објаснување, со смирен тон и должна 
почит, при тоа имајќи во предвид дека тие се обраќаат 
заради потреба од укажување на медицинска помош; 

- во меѓусебната комуникација помеѓу работниците 
во здравствената установа се негува духот и начелата 
на тимската работа, а преку отворена и искрена кому-
никација се гради меѓусебна доверба со колегите, па-
циентите, членовите на нивните семејства и посетите-
лите, со цел давање на квалитетна здравствена услуга. 

 
Член 7 

Во однос на облекувањето и изгледот на работни-
ците во здравствената установа се применуваат следни-
те правила: 

- во текот на работното време задолжително е носе-
ње на пропишана дводелна униформа, со цел полесна 
идентификација на здравствениот персонал од страна 
на пациентите и посетителите, и тоа: „бела униформа 
и/или бел мантил“ само за доктори, „светло сина уни-
форма“ за медицински сестри, „светло сива униформа“ 
за болничари, „сина односно зелена униформа“ во опе-
ративен оддел и оддел за инвазивни интервенции (која 
при секое излегување од оперативниот дел се остава за 
перење на пропишаното место), „темно црвени уни-
форми“ со ознака „техничка служба” за персоналот од 
техничката служба; административните работници не 
носат униформа; 

- во случај на валкање на униформата со биолошки 
течности истата треба веднаш да биде променета со но-
ва чиста униформа; 

- носење на идентификациската ознака е задолжи-
телно за секој работник во здравствената установа и 
истата содржи: назив на здравствената установа и од-
делот како и име и презиме, титула, при што името и 
презимето со титулата се напишани со поголем фонт 
во однос на другиот текст на ознаката, 

- носењето на униформа или ознака која е пропиша-
на за работникот,  

- облеката на работникот во здравствена установа 
за време на работното време треба да биде пристојна и 
уредна. 
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Член 8 
При закажување и прием на пациенти се применува 

единствениот систем за закажување на здравствени услуги. 
 

Член 9 
При пренесувањето и чувањето на информации се 

применуваат следните правила: 
- сите информации кои се однесуваат на работни-

ците, пациентите, членовите на нивните семејства и по-
сетителите се објавуваат на огласна табла на здравстве-
ната установа, 

- секоја информација добиена лично, по телефон, 
факс, електронска пошта (e-mail) или слично се запи-
шува и веднаш се пренесува до оној за кого е наменета,  

- броевите на приватните мобилни телефони и адре-
си на работниците не смеат да се даваат на пациентите, 
членовите на нивните семејства, посетителите и при-
ватните лица.  

- примената порака или информација се спроведува 
до оној за кого е наменета, писмено, лично или преку 
телефон, 

- ниту една информација од здравствената установа 
не смее да се изгуби или изнесе без овластување од ди-
ректорот на здравствената установа, 

- ширењето на лажни информации и дезинформа-
ции е забрането и за истото работникот одговара сог-
ласно закон, 

- изнесувањето на информации за пациенти (дијаг-
нози и извршени услуги) се казнува согласно закон и 
претставува основ за престанок на работен однос.  

 
Член 10 

Во финансиското работење во здравствената уста-
нова се применуваат следните правила: 

- наплатата на услуги како и секоја финансиска об-
врска се врши исклучиво на шалтер/пулт кај лицето 
кое е задолжено за вршење на таа работа,  

- забрането е примање на било каков подарок од фар-
мацевтските компании или другите правни лица што вр-
шат промет со лекови, медицински помагала и медицин-
ски потрошен материјал. Забрането е примање на било 
каков промотивен материјал (нотеси, пенкала, кален-
дари, мантили, или било кој друг брендиран промотивен 
материјал) и користење на тој промотивен материјал од 
страна на работниците во здравствената установа. 

 
Член 11 

Работниците во здравствената установа имаат об-
врска да го почитуваат овој правилник и нивното одне-
сување треба да биде во согласност со истиот.  

Раководителите имаат дополнителна одговорност 
согласно овој правилник преку давање на личен при-
мер на останатите работници.  

 
Член 12 

Работниците во здравствената установа имаат 
право: 

- на правичен однос кој се заснова на почит и учти-
вост од страна на пациентите,  

- на целосни информации од пациентот или негови-
те роднини за здравствената состојба; 

- да ја одбијат желбата на пациентот ако е спротив-
на на правилата и прописите, професионалните стан-
дарди и етика; 

- да го предупредат пациентот доколку се однесува 
несоодветно.  

 
Член 13 

Работникот има право да одбие да изврши некоја 
здравствена услуга, ако има етички или личен кон-
фликт со пациентот, освен ако пациентот е во животно 
загрозувачка состојба или му е потребно укажување на 
итна медицинска помош. 

Член 14 
Овој правилник веднаш се објавува на веб страни-

цата на Министерството за здравство и во „Службен 
весник на Република Македонија“ и истиот влегува во 
сила осмиот ден од денот на неговото објавување. 

 
Бр. 17-3422/1  

11 март 2015 година Министер, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1597. 
Врз основа на член 39-г став (9) од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство утврди 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА ЗА КОН-
ТРОЛА, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОД-
ЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ  

НА КОНТРОЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува формата и содржи-

ната на легитимацијата на овластените лица за кон-
трола, како и начинот на издавање и одземање на леги-
тимацијата за вршење на контрола во здравствените ус-
танови. 

 
Член 2 

Легитимацијата на овластените лица за контрола се 
издава со големина 9x6см, пластифицирана, во бела 
боја, со податоци утврдени со овој правилник. 

На предната страна од легитимацијата, во горниот 
дел, со црна боја е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО“, 
а во средината е отпечатен текстот: „ЛЕГИТИМА-
ЦИЈА“, под него е регистарски број на легитимацијата. 
Во позадина на легитимацијата е грбот на Република 
Македонија, со големина од 6см. Под овој текст, на 
средина се наоѓа место за фотографија, веднаш под неа 
се податоци на овластеното лице за контрола (име и 
презиме на овластеното лице и организациона единица 
во која е вработено истото). Од лева страна е датумот 
на издавање на истата, а од десна страна е потписот на 
министерот за здравство и место за печат (МЗ). Под 
овој текст на долниот дел на легитимацијата е логото 
на националниот систем за електронски евиденции во 
здравството, Мој термин. На задната страна од легити-
мацијата на овластеното лице е отпечатен текстот: 
„Носителот на оваа легитимација ги има сите овласту-
вања од Закон за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 
87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15). 

 

Член 3 
Легитимацијата на овластеното лице за контрола ја 

издава министерот за здравство. 
 За издадените и одземените легитимации се води 

евиденција во Министерството за здравство. 
Евиденцијата за издадените легитимации се води 

редоследно и истата содржи: реден број, име и презиме 
на овластениот вработен, работно место на овластени-
от вработен во моментот на издавање на легитимаци-
јата, организациониот дел на министерството/институ-
цијата каде работи овластениот вработен, датум на из-
давање на легитимацијата, број на легитимацијата, да-
тум и акт за огласување на неважност на легитимација-
та и за бришење на истата од евиденцијата, датум и акт 
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за поништување на легитимацијата и за бришење на 
истата од евиденцијата, потпис и датум на прием на ле-
гитимацијата од страна на овластениот вработен, пот-
пис и датум на враќање на легитимацијата од страна на 
овластениот вработен. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во легитимацијата како 
регистраски број.  

Секоја издадена легитимација се евидентира под 
нов број.  

 
Член 4 

Легитимацијата има важност се додека лицето на 
кое му е издадена има статус на овластено лице за кон-
трола.  

Овластеното лице за контрола на кое ќе му преста-
не работниот однос во Министерството за здравство 
или ќе му се одземе овластувањето, ја враќа легитима-
ција веднаш односно најдоцна 24 часа по одземањето 
на овластувањето и истата се поништува и брише од 
евиденцијата. 

 

Член 5 
Во случај на губење, оштетување или дотраеност на 

легитимацијата, овластеното лице за контрола ја огла-
сува за неважечка на сопствен трошок во „Службен 
весник на Република Македонија“, за тоа го известува 
министерот за здравство и му се издава нова легитима-
ција.  

 
Член 6 

 Образецот на легитимацијата на овластеното лице 
за контрола е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на донесувањето и ќе се објави на веб страницата 
на Министерството и во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од -------
-------.  

 
Бр. 17-3423/1  

11 март 2015 година Министер, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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1598. 
Врз основа на член 92-а, член 92-б и член 92-в од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), министе-

рот за здравство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 

НА МЕДИЦИНСКАТА ОПРЕМА, КАКО И ВИ-

ДОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАС-

ЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА 

МЕДИЦИНСКАТА ОПРЕМА 

 

Член 1 

Со овој правилник се регулира начинот на водење 

на евиденција на медицинската опрема како и видот, 

формата и содржината на обрасците за водење на еви-

денцијата на медицинската опрема со која располага и 

со која се врши здравствена дејност во јавните здрав-

ствени установи во Република Македонија.  

 

Член 2 

Евиденцијата на медицинската опрема од член 1 на 

овој правилник ја врши одговорно лице за евиденција 

на медицинската опрема, во понатамошен текст одго-

ворно лице: 

1) одговорното лице го назначува директорот на 

јавната здравствена установа и во писмена форма дос-

тавува известување до министерство за здравство со 

податоци за одговорното лице: 

- име и презиме; 

- работно место; 

- образование; 

- контакт телефон;  

- e-mail. 

2) Директорот на јавната здравствена установа е 

должен да достави писмено известување до Министер-

ство за здравство при промена на одговорното лице 

најдоцна до 7 дена. 

3) Одговорни за точноста на податоците од еви-

денцијата на медицинската опрема се директорот и од-

говорното лице. 

 

1. Евиденција на постоечка медицинска  

опрема 

 

Член 3 

Евиденцијата на медицинската опрема се води во 

хартиена и електронска форма, во обрасците за еви-

денција на медицинската опрема со која располага и со 

која се врши здравствена дејност во јавната здравстве-

на установа како и во интегрираниот здравствен ин-

форматички систем. 

Видот, формата и содржината на обрасците за во-

дење на евиденцијата на медицинската опрема во 

хартиена форма се дадени во прилог на правилникот 

(Прилог 1). 

 

Член 4 

Евиденцијата на медицинската опрема која се води 

во електронска форма е составен дел на интегрираниот 

здравствен информатички систем.  

Податоците за евиденција на медицинската опрема 

во електронска форма се преземаат од евиденцијата на 

медицинска опрема во хартиена форма.  

Пристап до евиденцијата на медицинската опрема 

која се води во електронска форма имаат одговорното 

лице и директорот на јавната здравствена установа и 

им се доделува шифра за пристап. 

Привилегиите кои ги имаат одговорното лице и ди-

ректорот на јавната здравствена установа при еви-

денција на медицинската опрема во електронска форма 

ги одредува Министерство за здравство. 

Одговорното лице е должно во рок од 24 часа да во 

евиденцијата на медицинската опрема изврши ажури-

рање на податоците од евиденцијата. 

 

2. Прием на нова опрема 

 

Член 5 

Одговорното лице ги обезбедува податоците заве-

дени во евиденцијата на медицинската опрема од: 

- записникот за прием на нова опрема јавна набавка 

на јавната здравствена установа потпишан од директо-

рот на јавната здравствена установа и добавувачот 

(Прилог 2); 

- записникот за прием на нова опрема јавна набавка 

на Министерство за здравство/Влада на Република Ма-

кедонија, записник потпишан од директорот на јавната 

здравствена установа, добавувачот и овластено лице од 

Министерството за здравство. 

 

3. Расходување на неисправна и амортизирана  

медицинска опрема 

 

Член 6 

Одговорното лице на јавната здравствена установа 

е должно да обезбеди во електронската листа на зака-

жани прегледи и интервенции да биде внесен подато-

кот дека одредена медицинска опрема е во неисправ-

на состојба веднаш по настапувањето на неисправ-

носта. 
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Одговорното лице на јавната здравствена устано-

ва во услови кога медицинската опрема е амортизи-

рана, нефункционална или финансиски неисплатли-

ва да се сервисира доставува барање за утврдување 

на потребата за расход до комисијата за расход, фор-

мирана од страна на директорот на јавната здрав-

ствена установа. 

Одлуката за расход ја носи Комисијата за расход, 

чиј член е и одговорното лице. 

Одговорното лице во јавната здравствена установа 

ги има и следните задолженија:  

- следење на состојбата со медицинската опрема, 

- следење на функционалноста на медицинска опре-

ма и подобрување на истата, 

- координирање на процесот на отстранување на де-

фектите на медицинската опрема,  

- и нивно навремено пријавување на директорот на 

јавната здравствена установа во Министерството за 

здравство односно лицето задолжено за таа намена. 

 

4. План и анализа за потребите од нова медицинска 

опрема 

 

Член 7 

Јавната здравствена установа е должна да изгот-

ви план и анализа за потребите од нова медицинска 

опрема, како и менаџирањето и управувањето, од-

носно планирање на потребите за сервисирање и од-

ржување. 

Директорот на јавната здравствена установа е дол-

жен при изготвување на предлог - план за јавни набав-

ки на медицинска опрема, да ги користи податоците од 

евиденцијата на медицинска опрема од член 2 став 1 од 

овој правилник, како и податоците за потребата од но-

ва медицинска опрема утврдена врз основа на анализа 

на податоците од интегрираниот здравствен информа-

тички систем. 

 

5. Одржување на медицинска  

опрема 

 

Член 8 

Директорот на јавната здравствена установа и одго-

ворното лице се должни да ја одржуваат медицинската 

опрема во исправна состојба во секое време со цел да 

обезбеди континуираност на здравствената заштита и 

да обезбеди одржување на медицинската опрема со ко-

ја располага јавната здравствена установа. 

Директорот на јавната здравствена установа и од-

говорното лице се должни медицинската опрема која 

е неисправна да ја доведе во исправна состојба во рок 

од еден до седум дена од денот на настапувањето на 

неисправноста во зависност од видот на неисправ-

носта, а на пациентите за кои бил закажан термин 

преку електронската листа на закажани прегледи и 

интервенции да им обезбеди преглед или интервенци-

ја со друга медицинска опрема од ист тип во рамки на 

истата или во рамки на друга јавна здравствена уста-

нова или преглед или интервенција со поправената 

медицинска опрема веднаш по нејзиното ставање во 

исправна состојба. 

Одговорното лице за евиденција на медицинската 

опрема на јавната здравствена установа е должно да 

обезбеди во електронската листа на закажани прегледи 

и интервенции да биде внесен податокот дека одредена 

медицинска опрема е во неисправна состојба веднаш 

по настапувањето на неисправноста. 

Лицата кои ја водат, објавуваат и ажурираат елек-

тронската листа на закажани прегледи и интервенции 

се должни да го внесат податокот дека одредена ме-

дицинска опрема е во неисправна состојба веднаш по 

настапувањето на неисправноста. 

 

6. Пријавување на одговорното лице за евиденција 

на медицинската опрема од јавната здравствена 

установа во Министерството за здравство 

 

Член 9 

Одговорното лице за евиденција на медицинската 

опрема во јавната здравствена установа задолжено за 

водење на регистарот на медицинска опрема, следење 

на состојбата, функционалноста, подобрување, коорди-

нирање на процесот на остранување на дефектите и 

нивно навремено пријавување, се пријавуваат од стра-

на на директорот или одговорното лице на јавната 

здравствена установа во Министерството за здравство, 

односно лицето задолжено за таа намена. 

 

Член 10 

Правилникот влегува во сила наредниот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 17-3424/1  

11 март 2015 година Министер, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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Врз основа на член 39-б став (17) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15),  министерот за здравство ут-

врди 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ТЕРМИН 

ЗАКАЖАН ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКАТА ЛИСТА НА ЗАКАЖАНИ ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ОД 

СТРАНА НА ЗДРАВСТВЕН РАБОТНИК КОЈ ДАВА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ 

УСЛУГИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се утврдува формата и содржината на писменото известување за непочитување на тер-

мин закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствен работ-

ник кој дава специјалистичко-консултативни услуги. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за непочитување на 

термин закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствен ра-

ботник кој дава специјалистичко-консултативни услуги“ во формат А-4 во бела боја, кој е даден во прилог и е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави на Веб страницата 

на Министерство за здравство и во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува 

од _________________. 

 

        Бр. 17-3425/1  

  11 март 2015 година                                              Министер, 

            Скопје                                                  Никола Тодоров, с.р. 

 

1599. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1600. 

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на де-

цата („Службен весник на Република Македонија” бр. 

23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), министерот 

за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-

ЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА  

НА ДЕЦАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за поблиските услови, критериуми 

и начинот за остварување на правата за заштита на де-

цата  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/13 и 51/14),  во членот 16 по ставот (3) се додаваат 

три  нови става (4), (5) и (6),  кои гласат: 

 

„(4) Доколку во текот на користење на правото на 

посебен додаток корисникот стане примател на соци-

јална парична помош и постојана парична помош, цен-

тарот за социјална работа по службена должност изда-

ва решение за користење на правото на посебен дода-

ток  во зголемен износ за 25%, од првиот ден на наред-

ниот месец од месецот во кој е остварено правото на 

социјална парична помош и постојана парична помош, 

без претходно поднесено барање од страна на корисни-

кот (родителот).  

 

(5) На материјално необезбеден родител, на кој му 

се сменил статусот по основ на кој го остварил правото 

(му престанало правото на  социјална парична помош и 

постојана парична помош), правото на користење на 

посебен додаток за  материјално необезбеден родител 

кој има дете со специфични потреби, кое има пречки 

во телесниот или менталниот развој или комбинирани 

пречки во развојот до 26 години живот, му престанува 

правото на посебен додаток за материјално необезбеде-

ни родители  првиот ден од наредниот месец од месе-

цот во кој настанала промената. 

 

(6) По престанување на основот за користење на 

правото на посебен додаток од став (5) на овој член,  

центарот за социјална работа по службена должност 

издава решение за продолжување на правото на посе-

бен додаток, во намален износ за 25%, сметано од 

првиот ден на наредниот месец од месецот во кој  му 

престанало правото на социјална парична помош и по-

стојана парична помош.“ 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

јуни 2015 година. 

 

Бр.11-1305/3 Министер 

13  март 2015 година за труд и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 

_____________ 

1601. 

Врз основа на член 41 став (7) од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), ми-

нистерот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ПОТРЕБНАТА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА  

ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обрас-

ците на барањата и потребната документација за оства-

рување на правата за заштита на децата  („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 70/13 и 51/14),   

во член 4 во ставот (2) по алинејата 10 се додава нова 

алинеја  11, која гласи: 

„ - под VI. податоци за материјално необезбеден ро-

дител корисник на социјална парична помош и постоја-

на парична помош.“       

 

Член 2 

Во член 5 во ставот (1) по точката 5 се додава нова 

точка 6, која гласи: 

„6. За материјално необезбеден родител корисник 

на социјална парична помош и постојана парична по-

мош доказ дека е корисник на социјална парична по-

мош и постојана парична помош.“ 

Точките  6 и 7 стануваат точки 7 и 8. 

Во ставот (4) зборовите „точки 3, 4 и 7“ се замену-

ваат со зборовите „точки 3, 4, 6 и 8“. 

 

Член 3 

Прилогот бр.2 се заменува со нов Прилог бр.2, кој е 

даден во прилог и  е составен дел на овој правилник.  

   

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

јуни 2015 година. 

 

Бр.11-1306/5 Министер за труд 

13 март 2015 година и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1602. 

Врз основа на член 25 став 2  од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13,163/13, 38/14 и 166/14), ми-
нистерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  ФОРМАТА И СОДРЖИНАTA НА ПИСМЕНИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за  формата и содржината на писмените инструкции („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 126/10 и 15/11) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

           
Член 2 

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

 
          Бр. 01-3125/1                                                                                                                    Министер 

    23 февруари 2015 година                                                         за транспорт и врски, 
                 Скопје                                                                 Миле Јанакиески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1603. 
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 вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), ка-
ко и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13 и 53/15), постапувајќи по барањето на 
Друштво за производство и промет со електрична енер-
гија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 16.3.2015 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 и промет со елек-

трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се 
издава  лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија во мала хидроелек-
трана МХЕЦ „ Бошава 3“. 

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 Кавадарци. 

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 и 78/13, 
33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа 
лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, 
во рок определен во Одобрението за градење, ќе дос-
тави извештај за извршен технички преглед од надзо-
рен 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. 07-03/15                 
16 март 2015 година                          Претседател, 

     Скопје                                Димитар Петров, с.р.                                                                                            
                                                                            
                                      

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиш-
те на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 236.01.1/15 

4. Број на деловниот субјект – 6783180 
 
5. Единствен даночен број – 4011012508685 
 
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 „Бошава 3“ 
на ИЛ бр. 1, ИЛ бр. 2, ИЛ бр. 5, КО Страгово општина 
Кавадарци. 

 
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; 
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- 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, 
плановите 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 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. 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 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. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 
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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. 

 
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 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 БОШАВА 3, 
 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................50 години 
 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон хоризонтална 
• производител ................................. Турбо Институт 
• нето пад ..................................................90 m 
• номинален проток...................................2,8 m3/s 
• број на вртежи.......................................  750 min-1 
• максимална моќност...............................2 x 995 kW   
 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
• тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
• вратило хоризонтално 
• работен напон 0,4 kV  
• фреквенција 50 Hz    
• производител:......MJT 710 MB 12, Марели Мотори 
• номинална привидна моќност.............2 x 1200 kVA 
• номинална активна моќност....................2 x 960 kW   
• број на вртежи........................................750 min-1 
• cosφ………………………………………...0.8 
• ниво на заштита.....................................IP23 
• класа на изолација................................F 
 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
• тип .........................................................трофазен сув 
• производител: ......................................  ЅТЅ 3500  
• преносен однос....................................0,4/20 kV / kV 
• моќност..................................................2400 kVA 
• фреквенција..........................................50 Hz   
• напон на краток спој.............................4% 

__________ 

1604. 
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, 41/14 и 151/14), 
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 
Друштво за производство и промет со електрична енер-
гија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 16.3.2015 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 и промет со елек-

трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се 
издава  лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија во мала хидроелек-
трана МХЕЦ „ Бошава 4“. 

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 Кавадарци. 
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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), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа 
лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, 
во рок определен во Одобрението за градење, ќе дос-
тави извештај за извршен технички преглед од надзо-
рен 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. 07-04/15              
16 март 2015 година                           Претседател,                                                                       
         Скопје                                Димитар Петров, с.р. 
      
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиш-
те на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 237.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6783180 
 
5. Единствен даночен број – 4011012508685 
 
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 „Бошава 4“ 
во КО Страгово општина Кавадарци. 

 
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 
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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 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. 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 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. 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 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, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
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 квали-
тетот 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 БОШАВА 4, 

 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................50 години 
 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон хоризонтална 
• производител ................................. Турбо Институт 
• нето пад ..................................................110 m 
• номинален проток...................................2,8 m3/s 
• број на вртежи.......................................  750 min-1 
• максимална моќност..............................2 x 1046 kW   
 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
• тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  

• вратило хоризонтално 
• работен напон 0,4 kV  
• фреквенција 50 Hz    
• производител:......MJT 710 MB 12, Марели Мотори 
• номинална привидна моќност.............2 x 1200 kVA 
• номинална активна моќност....................2 x 960 kW   
• број на вртежи........................................750 min-1 
• cosφ………………………………………...0.8 
• ниво на заштита.....................................IP23 
• класа на изолација................................F 
 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
• тип .........................................................трофазен сув 
• производител: ......................................  ЅТЅ 3500  
• преносен однос....................................0,4/20 kV / kV 
• моќност..................................................2400 kVA 
• фреквенција..........................................50 Hz   
• напон на краток спој.............................4% 

__________ 

1605. 
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 вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), ка-
ко 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 
Друштво за производство и промет со електрична енер-
гија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 16.3.2015 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 и промет со елек-

трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се 
издава  лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија во мала хидроелек-
трана МХЕЦ „ Бошава 1“. 

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 Кавадарци. 

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),  ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа 
лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, 
во рок определен во Одобрението за градење, ќе дос-
тави извештај за извршен технички преглед од надзо-
рен 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. 07-10/15                  
16 март 2015 година                            Претседател, 

    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
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Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиш-
те на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 234.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6783180 
 
5. Единствен даночен број – 4011012508685 
 
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 „Бошава 1 
“на ИЛ бр. 1, ИЛ бр. 15, ИЛ бр. 84, ИЛ бр. 96, ИЛ бр. 
103, ИЛ бр. 124, ИЛ бр. 192 и ИЛ бр. 239 КО Страгово 
општина Кавадарци. 

 
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: 

- 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-



 Стр. 32 - Бр. 43                                                                                       18 март 2015 
 

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. 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 
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. 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. 

 
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 Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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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 квали-
тетот 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 БОШАВА 1, 

 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................60 години 
 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон хоризонтална 
• производител ................................. Турбо Институт 
• нето пад ..................................................100 m 
• номинален проток...................................2,8 m3/s 
• број на вртежи.......................................  500 min-1 
• максимална моќност..............................2 x 1440 kW   
 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
• тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
• вратило хоризонтално 
• работен напон 0,4 kV  
• фреквенција 50 Hz    
• производител:......MJT 710 MB 12, Марели Мотори 
• номинална привидна моќност.............2 x 1680 kVA 
• номинална активна моќност..................2 x 1400 kW   
• број на вртежи........................................500 min-1 
• cosφ………………………………………...0.8 
• ниво на заштита.....................................IP23 
• класа на изолација................................F 
 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
• тип .........................................................трофазен сув 
• производител: ......................................  ЅТЅ 3500  
• преносен однос....................................0,4/20 kV / kV 
• моќност..................................................3500 kVA 
• фреквенција..........................................50 Hz   
• напон на краток спој.............................4% 

1606. 
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 вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), ка-
ко 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 
Друштво за производство и промет со електрична енер-
гија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 16.3.2015 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 и промет со елек-

трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се 
издава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија во мала хидроелектра-
на МХЕЦ „ Бошава 2“. 

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 Кавадарци. 

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), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа 
лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, 
во рок определен во Одобрението за градење, ќе дос-
тави извештај за извршен технички преглед од надзо-
рен 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. 07-11/15                  
16 март 2015 година                           Претседател, 

     Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиш-
те на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 235.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6783180 
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5. Единствен даночен број – 4011012508685 
 
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 „Бошава 2“ 
на ИЛ бр. 1 и ИЛ бр. 5, КО Страгово општина Кава-
дарци. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енергет-

ската 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, 
плановите 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 па-
зарот на електрична енергија, снабдувачот со електрич-
на енергија  односно снабдувачот со електрична енерги-
ја во краен случај како и носителот на лиценца за врше-
ње на енергетска дејност дистрибуција на електрична 
енергија, сите потребни податоци и информации кои се 
неопходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибу-
ција 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. 
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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 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. 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. 

 
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 прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лациите, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот 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. 
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Прилог 2 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БОШАВА 2, 
 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................50 години 
 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон хоризонтална 
• производител ................................. Турбо Институт 
• нето пад ..................................................100 m 
• номинален проток...................................2,8 m3/s 
• број на вртежи.......................................  500 min-1 
• максимална моќност..............................2 x 1440 kW   
 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
• тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
• вратило хоризонтално 
• работен напон 0,4 kV  
• фреквенција 50 Hz    
• производител:......МЈТ 710 МВ 12, Марели Мотори 
• номинална привидна моќност.............2 x 1680 kVA 
• номинална активна моќност..................2 x 1400 kW   
• број на вртежи........................................500 min-1 
• cosφ………………………………………...0.8 
• ниво на заштита.....................................IP23 
• класа на изолација................................F 
 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
• тип .........................................................трофазен сув 
• производител: ......................................  ЅТЅ 3500  
• преносен однос....................................0,4/20 kV / kV 
• моќност..................................................3500 kVA 
• фреквенција..........................................50 Hz   
• напон на краток спој.............................4% 

__________ 

1607. 
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 вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), ка-
ко 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 
Друштво за производство и промет со електрична енер-
гија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 16.3.2015 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 и промет со елек-

трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се 
издава  лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија во мала хидроелек-
трана МХЕЦ „ Бошава 5“. 

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 Кавадарци. 

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),  ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа 
лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, 
во рок определен во Одобрението за градење, ќе дос-
тави извештај за извршен технички преглед од надзо-
рен 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. 07-12/15              
16 март 2015 година                              Претседател, 
              Скопје                               Димитар Петров, с.р. 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиш-
те на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 238.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6783180 
 
5. Единствен даночен број – 4011012508685 
 
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  „Бошава 5“ 
на ИЛ бр. 112, УЛ бр. 219, ИЛ 2966, ИЛ бр. 935 и ИЛ 
бр. 115 во КО Ваташа општина Кавадарци. 

 
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.  
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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, 
плановите 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 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-
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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 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. 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. 

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 Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
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 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. 

 
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 БОШАВА 5, 

 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................50 години 
 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон хоризонтална 
• производител.................................. Турбо Институт 
• нето пад .................................................60 m 
• номинален проток...................................2,8 m3/s 
• број на вртежи.......................................  750 min-1 
• максимална моќност...............................2 x 725 kW   
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- тип, производител и номинални податоци за гене-
раторот: 

• тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  

• вратило хоризонтално 

• работен напон 0,4 kV  

• фреквенција 50 Hz    

• производител:......MJT 710 MB 12, Марели Мотори 

• номинална привидна моќност...............2 x 864 kVA 

• номинална активна моќност....................2 x 720 kW   

• број на вртежи........................................750 min-1 

• cosφ………………………………………...0.8 

• ниво на заштита.....................................IP23 

• класа на изолација................................F 

 

- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 

• тип .........................................................трофазен сув 

• производител: ......................................  ЅТЅ 3500  

• преносен однос....................................0,4/20 kV / kV 

• моќност..................................................1800 kVA 

• фреквенција..........................................50 Hz   

• напон на краток спој.............................4% 

__________ 

1608. 

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, 41/14 и 151/14) и член 28 од Пра-

вилникот 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 МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО Скопје-

со седиште на адреса ул. „Теодосиј Гологанов“ бр.45 

Скопје, на седницата одржана на 16.3.2015 година, до-

несе  

 

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 

МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО Скопјесо седиште на адреса 

ул. „Теодосиј Гологанов“ бр.45 Скопје, сe издава ли-

ценца за вршење на енергетската дејност трговија со 

електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 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. 07-16/15                                                                                  

16 март 2015 година                            Претседател,                                                                                       

    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1  
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-

ВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија со електрична енергија МОСТ 

ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО Скопјесо седиште на адреса ул. „Те-

одосиј Гологанов“ бр.45 Скопје. 

 

2.Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

16.3.2015 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

16.3.2025 година  

 

5. Евидентен број на издадената лиценца:  

ЕЕ – 232.10.1/15 

 

6. Број на деловниот субјект - 7015763 

          

7. Единствен даночен број - 4080015549554 

 

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.  
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

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

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

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

електрична енергија согласно купопродажните 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-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

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

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

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

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски 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 
комисија 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 усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните 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 пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот 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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1609. 
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, 41/14 и 151/14), како и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

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

33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за произ-

водство на соларна енергија, монтажа на соларни сис-

теми, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ из-

вос - увоз с. Сопиште, за издавање на лиценца за про-

изводство на електрична енергија, на седницата одржа-

на на 16.3.2015 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 на соларна енергија, 

монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТА-

ЛОСОЛАР ДООЕЛ извос - увоз с. Сопиште, со седиш-

те на ул. „23“ бр. 28 с. Сопиште, му се издава  лиценца 

за вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија во фотонапонска електроцентрала 

ФЕЦ „МЕТАЛОСОЛАР“. 

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. 07-21/15 

 16 март 2015 година                           Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 

 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за производство на соларна енергија, мон-

тажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛО-

СОЛАР ДООЕЛ извос - увоз с. Сопиште, со седиште 

на ул. 23 бр. 28 с. Сопиште 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

16.3.2015 година 

4. Датум на важење на лиценцата 

16.3.2050 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 233.01.1/15 

 

6. Број на деловниот субјект – 6846599 

 

7. Единствен даночен број – 4038013506967 

 

8. 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 „ МЕТА-

ЛОСОЛАР“ на КП бр. 840/1 и КП 840/2, КО Сопиште 

општина Сопиште. 

 

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 

за производство на соларна енергија, монтажа на со-

ларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР 

ДООЕЛ извос - увоз с. Сопиште, со седиште на ул. 

„23“ бр. 28 с. Сопиште, (во понатамошниот текст: но-

сител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на 

електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

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

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

- да доставува до операторот на пазарот на 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) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

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

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна 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 Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лации, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
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. 
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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 

 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклу-

чен на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем –  „МЕТАЛОСО-

ЛАР“ со  планирана моќност од 49,92 кW;  

2. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2014 година, 

- година на завршеток на градба - 2015 година, 

- година на почеток на работа – 2015 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-  35 години. 

      3. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули – 208 x 240 W, 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –CS6P-240P Canadian Solar; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 240 Wp, 

- Напон: 30,1V, 

- Струја: 8,30A 

- Вкупна инсталирана моќност: 49,92 кW. 

4. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор –Solar River 4400TL; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: P=4,4 kW 

- Број на инвертори: десет 

5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450 

kWh/m2; 

6. очекувано производство на електрична енергија – 

49,92 МWh –  годишно. 
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