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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3586. 

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ  ДЕРИВАТИ НА СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест наф-
тени деривати на Судски буџетски совет на Република Македонија и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ–1                                                                             120.000 литри. 
  
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во 

судовите во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година. 
 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените наф-

тени деривати паѓаат на товар на Судскиот буџетски совет на Република Македонија. 
 

Член 3 
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа 

одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

          Бр. 41-8930/1                                            Претседател на Владата 
 24 ноември 2012 година                                              на Република Македонија, 
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р. 
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3587. 
Врз основа на член 17 став 5 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.11.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА  

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

започнување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство, доне-
сена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолош-
ки индустриски развојни зони бр. 03-1257/3 од 
24.11.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-8939/1 Заменик на претседателот 

24 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

3588. 
Врз основа на член 59 став 1 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011 и 26/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 ноември 2012 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. М-р Маја Парнарџиева-Змејкова се разрешува од 

должноста директор на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија, на нејзино барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 23-8738/2 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3589. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
ноември 2012 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА УПРАВАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
1. Филип Иванов се разрешува од должноста дире-

ктор на Управата за животна средина, орган во состав 
на Министерството за животна средина и просторно 
планирање, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 23-8858/1 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

3590. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
ноември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 
1. За директор на Управата за животна средина, 

орган во состав на Министерството за животна средина 
и просторно планирање, се именува Игор Трајковски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 23-8859/1 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

3591. 
Врз основа на член 55 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 
26/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 ноември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Јован Грповски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија, поради заминување на друга 
должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 23-8860/1 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3592. 
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011 и 26/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 ноември 2012 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА   

 
1. За вршител на должноста директор на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, до именува-
ње на директор по распишан конкурс, се именува Јован 
Грповски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 23-8861/1 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

3593. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученич-

киот и студентскиот стандард („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 37/1998 и 40/2003) и член 
42 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2012 година („Службен весник 
на Република Македонија” бр.180/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.11.2012 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈ-
НОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2012  

ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во студентскиот стандард за 2012 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр.08/2012, 36/2012, 
90/2012 и 123/2012), во точка 1 став 6  алинејата 8 се 
менува и гласи:  

„- стипендии за студенти од други држави, кои од-
лично го познаваат англискиот јазик и ќе студираат на 
Универзитетот за информатички науки и технологии 
“Св. Апостол Павле” – Охрид, а потекнуваат од: САД, 
Кина, Индија, Јапонија, Русија, Чешка, Естонија, Лето-
нија, Литванија, Полска, Словачка, Шпанија, Португа-
лија, Хрватска, Украина, Грузија, Ерменија, Азербеј-
џан, Казахстан, Узбекистан, Индонезија, Малезија, 
Виетнам, Пакистан, Шри Ланка, Монголија, Тајланд, 
Лаос, Израел, Тунис, Мароко, Либан, Алжир, Египет, 
Катар, Кувајт, Обединети Арапски Емирати, Саудиска 
Арабија, Оман, Габон, Сенегал, Ангола, Камерун, Гана, 
Етиопија, Нигерија и Танзанија, со месечна стипендија 
од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а 
по потреба до 12 месеци во годината; трошоци за смес-

тување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и 
вечера во студентски дом) во месечен износ од 8.620 
денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и 
за месеците јули и август доколку е неопходно; како и 
бесплатно школување, трошоци за виза, трошоци за 
дозвола за престој, здравствено осигурување и повра-
тен авионски билет;“ 

По алинејата 12 се додаваат две нови алинеи, кои 
гласат:  

„-25 стипендии за најдобрите студенти запишани во 
прва година на додипломски студии на Технолошко-
металуршкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил 
и Методиј” – Скопје, кои ќе примаат стипендија по 
5.150 денари за девет месеци во годината; 

- 20 стипендии за студенти од Египет со месечна 
стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во 
годината, а по потреба до 12 месеци во годината; тро-
шоци за сместување и исхрана во студентски дом (по-
јадок,  ручек  и  вечера во студентски дом) во месечен 
износ од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци го-
дишно, како и за месеците јули и август доколку е не-
опходно; како и бесплатно школување, трошоци за 
виза, трошоци за дозвола за престој, здравствено оси-
гурување, повратен авионски билет, како и месечен 
автобуски билет во местото на школување“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.41-8659/1 Претседател на Владата 

24 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
  
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 
3594. 

О Б Ј А В А 
 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Советот на министри на Република Албанија за по-
рамнување на долгот на Република Албанија кон Ре-
публика Македонија во врска со порамнувањето на из-
носите на сметките во рамките на стоковата размена 
меѓу Република Албанија и поранешната Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, склучен во 
Скопје, на 27 јуни 2012 година, ратификуван со Закон 
за ратификација на Договорот меѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Советот на министри на Република 
Албанија за порамнување на долгот на Република Ал-
банија кон Република Македонија во врска со порамну-
вањето на износите на сметките во рамките на стокова-
та размена меѓу Република Албанија и поранешната 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 115/2012), влезе во сила 
на 13 ноември 2012 година. 

 
19 ноември 2012 година Министер, 

Скопје м-р Никола Попоски, с.р. 



26 ноември 2012  Бр. 148 - Стр. 5 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република 

Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12), министерот за земјоделство шумарство и во-
достопанство донесе 

  
Р И Б О Л О В Н А  О С Н О В А  

ЗА РИБОЛОВНА ВОДА „АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШKO ЕЗЕРО “ 
ЗА ПЕРИОД  2013 – 2018 ГОДИНА 

 
 
3595. 
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Бр. 08-11636/1                                                                                       Министер за земјоделство, 

7 ноември 2012 година                                                                                                шумарство и водостопанство, 
Скопје                                                                                          Љупчо Димовски, с.р. 
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Врз основа на член 16 став 3 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12) министерот за земјоделство шумарство и водостопанство, 
донесе 

 
Р И Б О Л О В Н А   О С Н О В А  

ЗА РИБОЛОВНА ВОДА „АКУМУЛАЦИЈА ЦРНИЧАНИ - ЕЗЕРО” 
ЗА ПЕРИОД 2013 – 2018 ГОДИНА 

 

3596. 
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Бр. 08-11637/1                                                                                       Министер за земјоделство, 

7 ноември 2012 година                                                                                                шумарство и водостопанство, 
Скопје                                                                                          Љупчо Димовски, с.р. 
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Врз основа на член 47 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 39/06,  89/08, 171/10 и 53/11), Управата за семе и саден материјал во состав 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува бришењето на сорти на земјодел-
ски растенија од 

 
НАЦИОНАЛНА  СОРТНА  ЛИСТА  

 
Во Национална сортна листа се бришат следните сорти: 

3597. 
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         Бр. 18–407/3                                                                                      
16 ноември 2012 година                                                                                    Директор, 
            Скопје                                                                    м-р Менсур Камбери, с.р. 
 

 



26 ноември 2012  Бр. 148 - Стр. 83 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3598. 

Врз основа на член 80-а став 4 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11 и 11/12), министерот за здравство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ  
ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ НА ЛЕКОВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за добивање на одобрение за паралелен увоз на лекови („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.33/12) во член 3 во  ставот 1 точката 22) се брише. 

Точките 23) и 24), стануваат точки 22) и 23). 
Во ставот 2 бројот „24“ се заменува со бројот „23“. 
Во ставот 3 по бројот „20“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите „и 22“ се бришат.    
 

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

Македонија“. 
 
   Бр.07-8707/3  

 14 ноември 2012 година                                                Министер за здравство, 
             Скопје                                                Никола Тодоров, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
3599. 

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 
161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12 и 114/12), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ  
НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистрите на: 
- евидентирани невработените лица, 
- евидентирани лица со привремена неможност за вработување, 
- учесници во програми на активни политики за вработување, 
- евидентирани други лица кои бараат работа и  
- корисници на јавни средства од Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: 

Агенцијата) и спроведувачи на мерки.  
 

1. РЕГИСТАР НА ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА 
 

Член 2 
Во регистарот на евидентирани невработени лица се воведуваат лицата кои се пријавиле во Агенцијата со под-

несување на пополнет и своерачно потпишан образец - Пријава за воведување во регистарот (во натамошниот 
текст: Пријава), кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува: 
- важечка лична карта за докажување на идентитетот на лицето која се дава на увид, освен во случај на еле-

ктронско пријавување со квалификувана дигитална потврда и 
- документ за образование – (свидетелство или диплома за завршено образование), во оргинал на увид. 
 

2. РЕГИСТАР НА ЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА СО ПРИВРЕМЕНА НЕМОЖНОСТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Член 3 
Во регистарот на евидентирани лица со привремена неможност за вработување се воведуваат лицата од  денот 

на настанувањето на привремената неможност за вработување, согласно закон. 
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3. РЕГИСТАР НА УЧЕСНИЦИ ВО ПРОГРАМИ НА АКТИВНИ ПОЛИТИКИ  
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Член 4 

Лицата евидентирани во регистарот на евидентирани невработени лица се воведуваат во регистарот на учес-
ници во програми на активни политики за вработување, по службена должност во периодот на траењето на  про-
грамата. 

4. РЕГИСТАР НА ЕВИДЕНТИРАНИ ДРУГИ ЛИЦА КОИ БАРААТ РАБОТА 
 

Член 5 
Во регистарот на евидентирани други лица кои бараат работа се воведуваат лицата кои се пријавиле во Аген-

цијата, со поднесување на пополнета и своерачно потпишана пријава согласно член 2 од овој правилник. 
Во регистарот од став 1 на овој член се воведуваат и другите лица кои бараат работа поради загрозено врабо-

тување со поднесување на: 
- писмено известување од работодавачот во врска со планираниот отказ на договорот за вработување од де-

ловни причини, 
- договорот за вработување на определено време кој истекува најмногу за три месеци или 
- писмено известување од работодавачот за откажување на договорот за вработување од страна на работода-

вачот. 
 

5. РЕГИСТАР  НА КОРИСНИЦИ НА ЈАВНИ СРЕДСТВА ОД АГЕНЦИЈАТА  
И СПРОВЕДУВАЧИ НА МЕРКИ 

 
Член 6 

Во регистарот на корисници на јавни средства од Агенцијата и спроведувачи на мерки се воведуваат делов-
ните субјекти спроведувачи на мерки, од денот на склучување на договор или друг акт, кој претставува основа за 
правото на користење на овие средства, а престанува да се води во регистарот на корисници на јавни средства од 
Агенцијата и спроведувачи на мерки, кога се исполнети сите обврски од правниот однос, кој бил основа за исп-
лата. 

 
Член 7 

Регистрите од членот 1 од овој правилник  се водат во електронска форма. 
 

Член 8 
Како ден на пријавување се смета денот на предавањето на своерачно потпишаната пријава од член 2 од овој 

правилник, а кога пријавата се поднесува електронски како ден на пријавување се смета денот кога пријавата е 
примена од информатичкиот систем за пријавување во евиденција. 

  
Член 9 

Одјавата од регистарот на евидентирани невработените лица се врши по барање на евидентираните неврабо-
тени лица или по службена должност, согласно Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработе-
ност. 

 
ПРЕОДНА ОДРЕДБА 

 
Член 10 

Лицата кои на денот на отпочнувањето на примената на овој правилник се евидентирани во Агенцијата, се 
воведуваат во регистрите  од член 1 од овој правилник во роковите за нивно редовно пријавување на невработе-
но лице во Агенцијата. 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 114/12). 

 
         Бр. 08-7504/1                                                   Министер за труд  
 20 ноември 2012 година                                                     и социјална политика, 
              Скопје                                                     Спиро Ристовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
3600. 

Врз основа на член 75 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 
ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ И ДРУГИ ПОВРШИНИ НА АЕРОДРОМ 

ОДНОСНО ЛЕТАЛИШТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите и други повр-

шини на аеродром односно леталиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/07 и 96/10) во чле-
нот 2 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 

„(4) По исклучок од став (1) на овој член обележувањето на површините за маневрирање на аеродромите на 
водена површина се врши согласно Правилникот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна пло-
видба на пловните патишта на внатрешните води.“ 

 
Член 2 

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи: 
 

„Член 2-a 
(1) Стандардната ознака на аеродромите на водена површина е дадена во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 
(2) Ознаката од став (1) на овој член е со жолта боја, обрабена со црн раб со широчина од 15 сm, и се поста-

вува на рамни површини на аеродромите на водена површина или на објекти во нивна непосредна близина на 
начин да биде лесно воочлива од воздух.” 

 
Член 3 

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

 
           Бр. 10-1295/8  
    14 ноември 2012 година                                                Директор, 
               Скопје                                                  д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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3601. 
Врз основа на член 82 став (1), а во врска со член 

82-ж став (3) од Законот за воздухопловство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 
103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), директорот на Агенцијата 
за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИ И НАЧИН НА ДАВАЊЕ 
НА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ ОД СТРАНА НА 
СЛУЖБИТЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА 
ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ, СТОКА И 
ПОШТА И СНАБДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ  

СО ГОРИВО И МАЗИВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за услови и начин на давање на ае-

родромски услуги од страна на службите за прифаќање 
и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и 
пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и ма-
зиво (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
67/12) по членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи: 

 
“9-а 

По исклучок од членовите 7, 8 и 9 на овој правил-
ник, на воздухопловно пристаниште на водена површи-
на, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и 
испраќање треба да ја обезбеди следната дополнителна 
опрема: 

а) опрема за товарење на стока во воздухоплов, од-
носно истоварување од воздухоплов со носивост од 
најмалку 200 килограми; 

б) дигалка-вилушкар за пренос и товарење на товар 
во воздухоплов со содветна носивост и работна висина; 

в) сервисни скали со содветна висина; 
г) патнички скали со содветна висина; 
д) уред или соодветен сад за полнење на воздухоп-

ловот со вода за  пиење со капацитет од најмалку 500 
литри, со потребни црева и приклучоци; 

ѓ) уред или соодветен сад за празнење и инспирање 
на санитарни уреди на воздухоплови, со резервоар за 
нечиста вода од најмалку 100 литри, со потребни црева 
за приклучоци; 

е) количка за болни, инвалиди и стари и изнемо-
штени лица, со носивост од најмалку 100 килограми; 

ж) средства за чистење и отстранување на ѓубре од 
воздухопловот; 

з) боца азот и воздух под притисок, со потребни 
црева и приклучоци; 

ѕ) уред и опрема за одмрзнување на воздухоплов и 
и) друга опрема прилагодена на типот и тежината 

на воздухопловот кој оперира на тој аеродром.  
  

Член 2 
Во членот 22 по зборот: “пристаништа” се додаваат 

зборовите: ”на копнена површина”. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 10-1296/5  

14 ноември 2012 година Директор, 
Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р. 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3602. 
Советот на јавните обвинители  на Република Ма-

кедонија врз основа на  член  36 од Законот за Советот 
на јавните обвинители на Република Македонија 
(„Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува                    

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 
 
I 

1. Еден јавен обвинител  во   Основното јавно обви-
нителство Тетово. 

Кандидатите за избор на јавни обвинители освен 
условите предвидени во  чл. 45 од Законот за јавно об-
винителство („Сл весник на РМ“ бр. 150/07), Законот 
за измени и дополнување на Законот за јавно обвини-
телство   („Сл. весник на РМ“ бр 111/08 ),  потребно е 
како посебен услов  да исполнуваат: 

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во  Ос-
новното јавно обвинителство  Тетово  од точка  I од ог-
ласот, како посебен услов потребно е да имаат заврше-
но Академија за  судии и јавни обвинители.  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-
тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-
нал или заверено на нотар, Уверение за завршена Ака-
демија за судии и јавни обвинители, да  ги достават до 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија на ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 26 IV спрат во рок од 
15 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                            
                                                                    
А.бр. 279-4/12 Совет на јавните обвинители 

20 ноември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

      Костадин Кизов, с.р. 
_________ 

   
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3603. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство 
на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје  
на ден 20.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
 1. Лиценцата на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за про-

изводство на електрична енергија, трговија и услуги 
ДОО Скопје, за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотоволтаични цен-
трали „ЧЕЛСИ 1“ и „ЧЕЛСИ 2“ издадена со Одлука 
УП1 бр. 08-99/12 од 18.07.2012 година, („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 20/12) влегува во сила.  
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2. Лиценцата е прилог 1 на оваа Одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
            
УП1 Бр. 08-99/12  

20 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1                                        

 
ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на еле-

ктрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје со се-
диште на ул. Скупи бб, Скопје 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
20.11.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
20.11.2047 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 93.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6749887 
 
7. Единствен даночен број – 4057011514843   
 
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 со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во две фотоволтаични централи: Челси Со-
лар  1 изградена на КП. бр. 1552 и Челси Солар  2 из-
градена на КП. бр. 1546/1, двете во Општина Пехчево, 
КО -  Пехчево, м.в. Чуката. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
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 ЧЕЛСИ 
СОЛАР Друштво за производство на електрична енер-
гија, трговија и услуги ДОО Скопје (во понатамошниот 
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на па-
зарот на електрична енергија.  

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

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

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

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

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-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 со-
стојба, 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 евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
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;  
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3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

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

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

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

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

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
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 вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непо-
среден увид во целокупната документација, како и при-
стап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лации, како и на средствата и опремата потребни за врше-
ње на енергетската дејност, во согласност со Правилникот 
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 еле-
ктрична 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 еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, 

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

 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Податоци за фотоволтаичниот систем: 
- Име на фотоволтаичниот систем: 
„Челси Солар 1“ 
 
2.  Локација на фотоволтаичниот систем на ди-

стрибутивната мрежа: 
  -  Приклучок на 10 kV дистрибутивна мрежа на 10 

kV далековод „Пехчево - Стена“, преку трансформатор 
0,4/10 kV, 160  kVA и опрема за мерење обезбедени од 
ЕВН на 0,4 kV напонско ниво ; 

3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2012 год.; 
- година на завршеток на градба: 2012 год.; 
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 30 години; 
 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 208 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул 
    тип: поликристален модул CRANE модел 

CPV60M240; 
- производител: Cvazar Уктаина; 
  номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- максимални величини: моќност на модул 240 W, 

напон 29,1 V, струја 7,9 A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор:  240 x 208 = 

49,92 kW 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja 
- тип, производител и номинални на инверторот: 
- тип: инвертор Steca Grid 10000 3ph - три парчиња 

и инвертор Steca Grid 8000 3ph – две парчиња произво-
дител: СМА, Германија 

- номинални податоци за инверторите: за тип Steca 
Grid 10000 3ph на DC/AC страна: моќност 10800 W 
/10300 W, напон од 350 до 845 V / од 320 до 480 V, 
струја 32 A /15 A; 

за тип Steca Grid 8000 3ph на DC/AC страна: 
моќност 9250 W /8800 W, напон од 350 до 845 V / 

од 320 до 480 V, струја 27 A /15 A; 
 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација по 

месеци: 1534 kWh/m2 на хоризонтална површина 
 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 59,749 MWh. 
 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Податоци за фотоволтаичниот систем: 
- Име на фотоволтаичниот систем: 
     „Челси Солар 2“ 
 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-

стрибутивната мрежа: 
  -  Приклучок на 10 kV дистрибутивна мрежа на 10 

kV далековод „Пехчево - Стена“, преку трансформатор 
0,4/10 kV, 160  kVA и опрема за мерење обезбедени од 
ЕВН на 0,4 kV напонско ниво; 

 
3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2012 год.; 
- година на завршеток на градба: 2012 год.; 
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- проценет животен век на фотоволтаичниот си-
стем: 30 години; 

 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 208 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул 
тип: поликристален модул CRANE модел CPV60M240; 
- производител: Cvazar Уктаина; 
 номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- максимални величини: моќност на модул 240 W, 

напон 29,1 V, струја 7,9 A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор:  240 x 208 = 

49,92 kW 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja 
- тип, производител и номинални на инверторот: 
- тип: инвертор Steca Grid 10000 3ph - три парчиња и 
  инвертор Steca Grid 8000 3ph – две парчиња 
  производител: СМА, Германија 
- номинални податоци за инверторите:  
    за тип Steca Grid 10000 3ph на DC/AC страна: 

моќност 10800 W /10300 W, 
    напон од 350 до 845 V / од 320 до 480 V, струја 

32 A /15 A; 
    за тип Steca Grid 8000 3ph на DC/AC страна: 
    моќност 9250 W /8800 W, напон од 350 до 845 V / 

од 320 до 480 V, струја 27 A /15 A; 
 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација по 

месеци: 1534 kWh/m2 на хоризонтална површина 
 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 59,749 MWh. 
__________ 

3604. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги СОЛАРМАК ДОО Скопје, за влегување во сила  
на лиценца за производство на електрична енергија на 
седницата одржана на ден 20.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство трго-

вија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје, за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од фотоволтаична централа „Караџинец 1“ издадена 
со Одлука УП1 бр. 07-206/12 од 26.10.2012 година, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 135/12) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
     
УП1 Бр. 07-206/12  

20 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

     Прилог 1  
ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство трговија и услуги СО-

ЛАРМАК ДОО Скопје,  
ул. Роберт Кох бр. 1/2-3 Скопје. 
 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
20.11.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
20.11.2047 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 107.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 6594514 
 
7. Единствен даночен број – 4057010506790  
 
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 со фотоволтаична централа, во 
обем согласно техничките карактеристики на произ-
водниот 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 фотоволтаична централа „Kараџинец 1“ 
со моќност од  49,68 kW, изградена на КП бр. 1943 КО 
Мирковци, Општина  Чучер Сандево. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство трговија и услуги СОЛАРМАК 
ДОО Скопје на ул. Роберт Кох бр. 1/2-3 Скопје во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

- Носителот на лиценцата е должен: 
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- да обезбеди достапност на договорената енергија 
и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

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

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

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-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 со-
стојба, 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 евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

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

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

Годишниот извештај содржи 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 состој-

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

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

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

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
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 вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

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

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична 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 до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
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 вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот нa лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 

мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
Податоци за фотоволтаична централа приклуче-

на на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – Караџинец 1 еле-

ктроцентрала од 49,68 kW;  
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2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-
ната/дистрибутивната мрежа -  с. Мирковци преку ТС 
0,4/10 kV/kV, 250  kVA на ЕВН Македонија АД Скопје; 

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

– 30 години, 
 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 216  
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

поликристални BYDP6 – 30/230W,  произдодител BYD 
Кина,  

- номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
230 W, напон 28,67 V, струја 8,02 A; 

 
5. податоци за инвертор: 
- број на инвертори – три;  
- тип и производител на инвертор: DIEHL Platinum 

16000R3, 3-фазно, производител DIEHL Германиаја; 
- номинални податоци на инвертор: 16.900W/15.000W, 

напон од 350 - 720V, струја  22/22 А;  
 
6. податоци за батерија – нема батерија; 
 
7. годишно сончево зрачење на таа локација –1.608 

кWh/m2; 
 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

63.200 kWh –  годишно. 
__________ 

3605. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство на електрична 
енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз извоз ДОО Бито-
ла, за влегување во сила  на лиценца за производство 
на електрична енергија на седницата одржана на ден 
20.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство на еле-

ктрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз извоз 
ДОО Битола, за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотоволтаична цен-
трала „Торпедо - Солар ГТ“, издадена со Одлука УП1 
бр. 07-219/12 од 29.10.2012 година, („Службен весник 
на РМ“ бр. 135/12) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
    
УП1 Бр. 07-219/12  

20 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз извоз ДОО Битола на ул. 
Стив Наумов бр. 124,  Битола 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
20.11.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
20.11.2047 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 108.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 6797121 
 
7. Единствен даночен број – 4002012528636  
 
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 со фотоволтаична централа, во 
обем согласно техничките карактеристики на произ-
водниот 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 фотоволтаична централа „Торпедо - Со-
лар ГТ“   со моќност од  993,6 kW, изградена на КП бр. 
575/2 КО Долно Егри. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство на електрична енергија ТОРПЕДО 
СОЛАР ГТ увоз извоз ДОО Битола на ул. Стив Наумов 
бр. 124  Битола (во понатамошниот текст: носител на 
лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрич-
на енергија.  
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- Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

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

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

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

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-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 со-
стојба, 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 евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

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

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

Годишниот извештај содржи 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 состој-

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

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

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
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 вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непо-
среден увид во целокупната документација, како и при-
стап во објектите, деловните простории, простори, ин-
сталации, 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 еле-
ктрична 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 еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот нa лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 

мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

Податоци за фотоволтаична централа приклуче-
на на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

 
1. име на фотоволтаичен систем – Фотоволтаична 

електрична централа „Торпедо - Солар ГТ “ со инста-
лирана моќност 993,6 kW; 
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2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000; 

 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа од ТС 35/10 кV/кV Букри 
– 10 ДВ Гнеотино; 

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

– 25 години, 
 
5. податоци за модули: 
- број на фотоволтаични модули - 4320; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

тип BYD230P6-30, производител BYD (Shanghai) 
Industrial Company Limited од Кина,  

- номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
моќност 230 Wp, напон 29,01 V, струја 7,93 А;  

- вкупна моќност на фотоволтаичниот генератор - 
993,6 kWp; 

 
6. податоци за инвертор: 
- број на инвертори – четири; 
- тип, производител на инвертор:  
  тип Woodward IDS SOLO 250, производител 

Woodward IDS Switzerland AG Zürich, од Швајцарија, 
- номинални податоци на инверторите: 
  трифазен со моќност 250 kW, максимален DC на-

пон 850 V, номинален AC напон 400 V, максимална DC 
струја 220 А, класа IP 55, за внатрешна монтажа од 
−250С до 550С.  

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

ција во тек на една година – 1.565 кWh/ god. на m2; 
 
9. очекувано производство на електрична енергија – 

1.400.000 kWh  годишно. 
__________ 

3606. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 
и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи (“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 
9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
за месец ноември 2012 година, на седницата одржана 
на 20 ноември 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 

снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
ноември 2012 година, се утврдува да изнесува 33,3951 
ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
ноември 2012 година, во износ од 28,9468 ден/nm3 и 
цена за услугата снабдување на тарифните потрошува-
чи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, во износ од 0,1392 ден/nm3, утврдени со 
Одлуката за определување продажна цена на природен 
гас за месец ноември 2012 година  (“Службен весник” 
бр. 144/12); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,1753 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец ноември 2012 го-
дина (“Службен весник” бр. 144/12); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,1338 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на цена-
та за регулиран период за вршење на дејностите ди-
стрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас („Службен 
весник на РМ“ бр. 185/11).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

            
УП1 Бр. 08-273/12  

20 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3607. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11 и 136/11), а постапувајќи по барањето 
на Друштвото за производство и дистрибуција на еле-
ктрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО екс-
порт - импорт Скопје во однос на рокот на важење на 
решението, на ден 22.11.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
 ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на при-

времен статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија УП1 бр. 08-138/12 од 19.7.2012 година, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/12, 
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во заградата буквата „и“ се брише и по зборовите: 
„анекс на договорот арх. бр. 12-9785/1 од 7.12.2011 го-
дина“ се додаваат зборовите: „и анекс на договорот 
арх.бр.12-9301/3 од 13.11.2012 година“. 

2. Во точката 2 алинеи 4, 5 и 7, во заградата буквата 
„и“ се брише и по зборовите: „анекс на договорот арх. 
бр. 12-9785/1 од 7.12.2011 година“ се додаваат зборо-
вите: „и анекс на договорот арх.бр. 12-9301/3 од 
13.11.2012 година“. 

3. Во точката 2, алинеја 8, датумот „15.1.2013 годи-
на“ се менува и гласи: „31.10.2014 година“. 

4. Во точката 3  во заградата буквата „и“ се брише и 
по зборовите: „анекс на договорот арх. бр. 12-9785/1 од 
7.12.2011 година“ се додаваат зборовите: „и анекс на 
договорот арх.бр.12-9301/3 од 13.11.2012 година“. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-138/12  

22 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

____________ 

3608. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11), а постапувајќи по барањето 
на Друштвото за производство и дистрибуција на еле-
ктрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО екс-
порт - импорт Скопје во однос на рокот на важење на 
решението, на ден 22.11.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на при-

времен статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија УП1 бр. 08-139/12 од 19.7.2012 година, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/12, 
во заградата буквата „и“ се брише и по зборовите: 
„анекс на договорот арх. бр. 12-9784/1 од 7.12.2011 го-
дина“ се додаваат зборовите: „и анекс на договорот 
арх.бр.12-9301/2 од 13.11.2012 година“. 

2. Во точката 2 алинеи 4, 5 и 7, во заградата буквата 
„и“ се брише и по зборовите: „анекс на договорот арх. 
бр. 12-9784/1 од 7.12.2011 година“ се додаваат зборо-
вите: „и анекс на договорот арх.бр. 12-9301/2 од 
13.11.2012 година“. 

3. Во точката 2, алинеја 8, датумот „15.1.2013 годи-
на“ се менува и гласи: „20.10.2014 година“. 

4. Во точката 3  во заградата буквата „и“ се брише и 
по зборовите: „анекс на договорот арх. бр. 12-9784/1 од 
07.12.2011 година“ се додаваат зборовите: „и анекс на 
договорот арх.бр.12-9301/2 од 13.11.2012 година“. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-139/12  

22 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

3609. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11), а постапувајќи по барањето 
на Друштвото за производство и дистрибуција на еле-
ктрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО екс-
порт - импорт Скопје во однос на рокот на важење на 
решението, на ден 22.11.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на при-

времен статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија УП1 бр. 08-140/12 од 19.7.2012 година, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.93/12, 
во заградата буквата „и“ се брише и по зборовите: 
„анекс на договорот арх. бр. 12-9786/1 од 7.12.2011 го-
дина“ се додаваат зборовите: „и анекс на договорот 
арх.бр.12-9301/1 од 13.11.2012 година“. 

2. Во точката 2 алинеи 4, 5 и 7, во заградата буквата 
„и“ се брише и по зборовите: „анекс на договорот арх. 
бр. 12-9786/1 од 7.12.2011 година“ се додаваат зборо-
вите: „и анекс на договорот арх.бр. 12-9301/1 од 
13.11.2012 година“. 

3. Во точката 2, алинеја 8, датумот „15.1.2013 годи-
на“ се менува и гласи: „17.10.2014 година“. 

4. Во точката 3  во заградата буквата „и“ се брише и 
по зборовите: „анекс на договорот арх. бр. 12-9786/1 од 
7.12.2011 година“ се додаваат зборовите: „и анекс на 
договорот арх.бр.12-9301/1 од 13.11.2012 година“. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-140/12  

22 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

____________ 
         

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3610. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за 

здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011 и 26/2012), а во врска со член 11-а од 
Правилникот за утврдување на постапка за определува-
ње на месечниот износ на средства кои здравствената 
установа може да ги добие за издадени лекови на ре-
цепт од Листата на лекови на товар на средствата на 
Фондот („Службен весник на Република Македонија“ 
број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010, 33/2011 и 
181/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
6 ноември 2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СКАПИ ЛЕКОВИ ОД ЛИ-
СТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 
ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Како скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат 
на товар на Фондот за здравствено осигурување, а се 
издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита, 
во смисла на Правилникот за  утврдување на постапка 
за определување на месечниот износ на средства кои 
здравствената установа може да ги добие за издадени 
лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на 
товар на средствата на Фондот, се утврдуваат следните 
лекови: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Член 2 
Здравствените установи аптеки се должни да ги фа-

ктурираат реализираните рецепти за лековите од член 1 
на оваа одлука во посебна фактура за Фондот. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување 
во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се 
применува од 1.1.2013 година. 

Со денот на отпочнување на примената на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување на 
скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
што се издаваат на рецепт во примарната здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 149/2011 и 178/2011). 

 
Бр. 02–19877/6 Управен одбор 

6 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 

3611. 
Врз основа на член 12 став 4 алинеја 13 од Статутот 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/2012), директорот на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија, донесе решение  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА  УПАТ-
СТВОТО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УС-
ТАНОВИ  ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД  

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

1. Со денот на влегување во сила на Правилникот за 
подготвување, донесување  и изменување  на годишни-
от план на приходи и расходи за финансирање на  јав-
ните здравствени установи за остварување на правата 
од здравственото осигурување („Службен весник на ре-
публика Македонија“ бр.138/2012), престанува да важи 
Упатството за извршување на буџетот за финансирање 
на јавните здравствени установи за остварување на 
правата од здравствено осигурување („Службен весник 
на република Македонија“ бр. 2/2011). 

2. Ова решение  влегува во сила  со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“.   

 
Бр. 07-20913  

9 ноември 2012 година  
Скопје  

  
Директор, Директор, 

Маја Парнарџиева-Змејкова, с.р. м-р Џемали Мехази, с.р.
__________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

3612. 
Врз основа на член 17 став 5 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.6/12), Управниот одбор на 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 
на својата шеснаесета редовна седница одржана на ден 
24.11.2012 година,донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
 

Член 1 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 

зони започнува постапка за давање на технолошката ин-
дустриска развојна зона Тетово по пат на  јавно приват-
но партнерство на приватен партнер кој ќе ја развива, 
финансира, управува и ќе врши работи на основач на зо-
на. Доделувањето на технолошка индустриска развојна 
зона Тетово на приватен партнер произлегува од потре-
бата за привлекување на дополнителни инвестиции со 
кои ќе се поддржи економскиот, технолошкиот и соци-
јалниот развој на северозападниот регион во Македонија 
чија реализација бара значителни финансиски средства 
и инвестициски активности. За таа цел се пристапува 
кон доделување на технолошко индустриска развојна зо-
на Тетово по пат на јавно приватно партнерство на при-
ватен партнер кој има искуство во развој  финансирање 
и управување со зони, со што ќе се овозможи ефикасно 
работење на технолошко индустриска развојна зона Те-
тово и привлекување на инвестиции. 
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Член 2 
Цели кои треба да се остварат со доделувањето на 

договор за воспоставување на јавно приватно парт-
нерство се: 

- обезбедување предуслови за локален економски 
развој на севернозападниот (Полошкиот) регион; 

- економски развој; 
- зголемување на вработеноста;  
- подигнување на животниот стандард на населението;  
- влез на нови технологии;  
- знаења, размена на искуства, деловна соработка и 
- привлекување странски инвестиции по пат на пов-

ластени услови. 
 

Член 3 
Предмет на јавното приватно партнерство е избор 

на приватен партнер со доделување на договор за вос-
поставување на јавно приватно партнерство заради раз-
вој, финансирање, управување и вршење работи на ос-
новач на технолошко индустриска развојна зона "Тето-
во" со површина од вкупно 94 74 75 м2, на земјиште во 
сопственост на Република Македонија, а ги содржи КП 
број 4, 5/2, 6, 7, 8, 24, 133 и 140,  опишани во имотен 
лист број 1196, во КО Сараќино. 

Договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство ќе се додели на понудувачот што ќе успее 
да ги задоволи условите содржани во тендерската до-
кументација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство ќе се спроведе 
со примена на отворена постапка. 

                         
Член 5 

Постапката за доделување на договор за воспоставу-
вање на јавно приватно партнерство ќе биде спроведена 
во рок од една година од започнувањето на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на договор за воспоставување на јавно приватно парт-
нерство, Директорот на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони формира Комисија за спрове-
дување на постапката во рок од три дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисијата од став 2 од овој член е должна во рок 
од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука да ја подготви тендерската документација, 
вклучувајќи го и нацртот на договорот и јавниот повик. 

По одобрување на тендерската документација за доде-
лување на концесија доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство, Комисијата од 
став 2 од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот 
повик во домашни и меѓународни јавни гласила. 

 
Член 6 

Технолошко индустриска развојна зона Тетово ќе 
се додели на приватен партнер под услов истиот да има 
доволно финансиски средства и искуство во основање, 
развој и управување со економски зони, технолошки 
зони, логистички зони или други индустриски зони и 
индустриски паркови.  

 
Член 7 

Надоместокот за јавно приватно партнерство ќе се 
утврди како дел од процент од добивката што приват-
ниот партнер ќе ја исплати на јавниот партнер, соглас-
но договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство.  

 
Член 8 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 200 евра во денарска 
противредност по среден курс на НБРМ на денот на из-
давањето на тендерската документација. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 03-1257/3  

24 ноември 2012 година Член  на Управен одбор, 
Скопје Христијан Ангелески, с.р. 
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