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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1545.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 143/2011), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги БИО 
ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО увоз-извоз Куманово, за из-
давање на  лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на биогорива, на седницата одржана на 
17.05.2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
БИОГОРИВА – ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
БИО ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО увоз-извоз Куманово, 
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на биогорива – производство на биоди-
зел. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на био-
горива – производство на биодизел, се утврдени во При-
лог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност про-
изводство на биогорива – производство на биодизел“ 
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 објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

 
Уп1 бр. 11-20/13 Претседател,

17.мај.2013 година Димитар Петров,с.р
Скопје

ПРИЛОГ 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОД-
СТВО  НА  БИОГОРИВА – ПРОИЗВОДСТВО НАБИО -

ДИЗЕЛ

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

ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО увоз- извоз Куманово, со се-
диште на ул. 207 бр.ББ/Н КАРПОШ КУМАНОВО, Ре-
публика Македонија 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Производство на биогорива – производство на био-
дизел

3. Датум на издавање на лиценцата: 
17 мај 2013 година

4. Период на важење на лиценцата:  
35 години
5. Датум до кога важи лиценцата: 
17 мај 2048 година

6. Евидентен број на издадената  лиценца:
БГ - 03.01.1/13

7. Број на деловниот субјект - 6641571
 
8. Единствен даночен број – 4017010514996

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на дејноста производство на биогорива.

Како производство на биогорива, во смисла на оваа 
лиценца се смета добивање на биодизел од чисти неко-
ристени и користени растителни масла. 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 
врши енергетската дејност со карактеристики на об-
јектите, постројките, опремата и инасталациите

1. Енергетската дејност ќе се врши во сопствен по-
гон за производство на биогориво што се наоѓа на адре-
са ул. 207 бб населба  Карпош, општина Куманово и е 
опремена со постројка и работи според технологијата 
што ги задоволува Европските стандарди за производ-
ство на биогориво. Постројката е проектирана да произ-
ведува 400 литри биодизел на час. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди об-
јектите и постројките во кои се врши производство на 
биогорива, да ги исполнуваат пропишаните техничко-
технолошките услови за безбедно вршење на дејноста 
и обезбедување на производи со пропишан квалитет.  

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет на процесните построј-
ки за производство на биодизел, најдоцна во рок од 30 
дена по настанатата промена.    

11. Општи обврски за носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди произведените биогорива - биодизелот 

да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста произ-
водство на биодизел, заштита на конкуренцијата, заш-
тита на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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12. Обврска за  поседување на  раздвоени смет-
ки, забрана за меѓу-субвенционирање 

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 претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, ка-
ко и паричните текови на претпријатието, како и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теков-
ната година да доставува Годишен извештај за финан-
сиското и деловното работење во претходната година 
(извештајна година).  

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
2.1 Преработено масло и произведено гориво во те-

кот на извештајната година, презентирани согласно Та-
белата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2.2 Годишна сметка и финансиски извештај соста-
вен од: 

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

ност со меѓународните сметководствени стандарди,и 
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца, 
2.3 Превземени мерки во текот на извештајна годи-

на, за:
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опре-
мата за вршење на енергетска дејност;

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејнос-
та;

- 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 дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба.

3. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година;

4.  состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста; 

5. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли. 

6. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година;

7. бизнис план за тековната година

14. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста 

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-
таји за преработено масло и произведено гориво, пре-
зентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на 
оваа лиценца. 

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околнос-
ти, настани и промени кои што имаат или би можеле да 
имаат влијание врз вршењето на дејноста. 

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да доставува и дру-
ги податоци во врска со вршењето на дејноста.

15. Обврска за овозможување на пристап до об-
јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непос-
реден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на ли-
ценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности.

16. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и Правилникот за условите, начинот и поста-
пката за издавање, менување, продолжување и одзема-
ње нa 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 ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 
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1546.
Врз основа на член 43 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и членовите 44 и 45 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(“Службен весник на РМ” бр. 143/2011), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, по-
стапувајќи по Барањето за промена на издадената ли-
ценца на Друштво за трговија со технички гас и опрема 
БАШИНО - ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес, на седница-
та одржана на  17 мај 2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА  ЕНЕРГЕТСКАТА  ДЕЈНОСТ  ТРГОВИЈА  СО
СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ  ДЕРИВАТИ, БИОГО-
РИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА СО 

ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Во Одлуката бр.11-89 од 30.12.2011 година, за из-
давање на лиценца за вршење на енергетската дејност 
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас 
(ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/2012), насловот на Одлуката се менува и гласи: „Од-
лука за издавање на лиценца за вршење на енергетска-
та дејност Tрговија со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт– трговија со течен 
нафтен гас (ТНГ) , Еуродизел БС и екстра лесно Масло 
за горење (ЕЛ-1) “.

2. Во точката 1. по зборовите: „ Tрговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ)“ се додава-
ат и зборовите “Еуродизел БС и екстра лесно Масло за 
горење (ЕЛ-1)“.

3. Точката 2 се менува и гласи:
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Tрговија со суро-
ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ) се ут-
врдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетска-
та дејност Tрговија со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт – трговија со течен 
нафтен гас(ТНГ), Еуродизел БС и екстра лесно Масло 
за горење (ЕЛ-1).“

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Трговија на 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ), Еуро-
дизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1) “.

5.Во Прилогот 1. 

- во Точката 2 по зборовите: „Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ)“ се додава-
ат и зборовите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за 
горење (ЕЛ-1)“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „НД-36.03.1/11.2/13“;

- Во точката 9:
а) став 1, по зборовите: „Трговија со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – 
трговија со течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат и збо-
рорвите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горе-
ње (ЕЛ-1)“ и

б) став 2, по зборовите “трговија со течен нафтен 
гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „Еуродизел БС и ек-
стра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- Во точката 10: 
а)  потточката 1, по зборовите “ За вршење на енер-

гетска дејност ќе се користат 3 резервоара од по 50м³ 
во сопственост на Славица Митревска од Велес закупе-
ни од страна на Друштво за трговија со технички гас и 
опрема БАШИНО-ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес“ се 
додаваат зборовите “ приемот и испораката на Еуроди-
зел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1) ќе се 
врши преку 2 резервоара со капацитет од по 100м³ кои 
се во сопственост на Друштво за трговија со технички 
гас и опрема БАШИНО-ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Ве-
лес“ и 

б) во потточките 2, 3 и 4 по зборовите „течен наф-
тен гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „Еуродизел БС и 
екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- Во точката 11, по зборовите: „течен нафтен гас 
(ТНГ)“ се додаваат зборовите: „Еуродизел БС и екстра 
лесно Масло за горење (ЕЛ-1) “;

- Во точката 12, во алинејата 1,2 и 3 по зборовите: 
„течен нафтен гас (ТНГ) “ се додаваат зборовите: „Еу-
родизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- Во точката 14 во потточката 2, точка 1 по зборови-
те „течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „ 
Еуродизел БС и екстра лесно Масло за гoрење (ЕЛ-1)“;

- Во точката 15, прва алинеја по зборовите: „течен 
нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „ Еуродизел 
БС и екстра лесно Масло за гoрење (ЕЛ-1)“;

- Во Прилогот на Лиценцата се менува насловот и 
содржината на табелата и таа гласи како во Прилог на 
оваа Одлука.

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

Уп1 бр. 11-46/13 Претседател,
17 мај 2013 година Димитар Петров,с.р

Скопје
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1547.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 
13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТ-
РОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ - Скопје за утврдување на 
продажната цена на природниот гас за мај 2013 година, 
на седницата одржана на 17 мај 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ МАЈ ОД 2013 ГОДИНА

Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како 

вршител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на при-
родниот гас за месец мај од 2013 година, се утврдува 
да изнесува 26,2553 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фактур-
на цена на природниот гас со вклучени зависни трошо-
ци) во износ од 25,9595 ден/nm3 и цена за услугата 
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас во 
износ од  0,2958 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и уп-
равување со системот за пренос на природниот гас во 
износ од 1,2465 ден/nm3, а која се однесува за тарифни-
те потрошувачи непосредно приклучен на системот за 
пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец мај 2013 година во кој не е сод-
ржан данокот на додадена вредност изнесува 27,5018 
ден/nm3. 

Данокот на додадена вредност за вкупниот надомес-
ток на цената на природниот гас за месец мај од 2013 
година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
4,9503 ден/nm3.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на сис-
темот за пренос на природен гас, во согласност со став 
4 и 5 на овој член, за месец мај од 2013 година изнесу-
ва 32,4521 ден/nm3.

Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 47,1700 денари за еден САД долар, 
за месец април од 2013 година, согласно заклучницата 
за купопродажба на девизи.

Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување. 

Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

Уп1 Бр. 08-104/13
17 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р

1548.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за истражување, консалтинг, едукација и 
инженеринг ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ ДОО Скопје, 
за издавање на  лиценца за вршење на енергетска деј-
ност трговија со природен гас, на седницата одржана 
на 17.05.2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  ЗА ВРШЕЊЕ НА

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ПРИРОДЕН ГАС

1. На Друштвото за истражување, консалтинг, еду-
кација и инженеринг ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ ДОО 
Скопје, му сe издава лиценца за вршење на енергетска-
та дејност трговија со природен гас. 

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со приро-
ден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење 
на енергетска дејност трговија со природен гас “ кој 
што е составен дел на оваа одлука. 

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

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

Уп1 бр. 11-32/13 Претседател,
17.мај.2013 година Димитар Петров,с.р

Скопје

__________

                                                            Прилог 1
Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС

1.Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за истражување, консалтинг, едукација и 

инженеринг ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ ДОО Скопје,  
бул. Јане Сандански бр.113, Скопје-Аеродром, Републи-
ка Македонија, 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Трговија со природен гас 

3. Датум на издавање на лиценцата: 
17 мај 2013 година

4. Период на важење на лиценцата:  
10 години

5.Датум до кога важи лиценцата: 
17 мај 2023 година 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ- 20.06.01/12

7. Број на деловниот субјект – 6193234
         
8. Единствен даночен број – 4030006624023

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на енергетската дејност трговија со природен гас. 
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Како трговија со природен гас, во смисла на оваа ли-
ценца се смета купување природен гас заради натамош-
на продажба на природниот гас на купувачи, односно 
на други трговци, снабдувачи, производители на елек-
трична енергија и/или топлинска енергија, оператори 
на системите за пренос и дистрибуција на природен гас 
или купувачи од странство. 

10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста:

Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-
сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за: набавка на природен гас од 
увоз, договори со операторите на пренос и дистрибуци-
ја за обезбедување на капацитети за пренос и дистрибу-
ција и регулирани услуги, договори со квалификувани-
те потрошувачи и со снабдувачите со природен гас на 
тарифните потрошувачи и договори за транзит низ пре-
носниот систем.

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

телот на лиценцата може да ја врши на целата територи-
ја на Република Македонија.

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

природен гас на квалификуваните потрошувачи и снаб-
дувачите со природен гас на тарифни потрошувачи;

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги, во согласност со 
применливата тарифа, пазарните правила, мрежните 
правила за пренос и мрежните правила за 
дистрибуција, за количините на природен гас кои се 
обврзал да ги испорача, освен ако квалификуваниот 
потрошувач купува преносен и дистрибутивен капаци-
тет и регулирани услуги за сопствени потреби;

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

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

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните 
правила, нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на природен гас;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-
денција 

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, ка-
ко и паричните текови на претпријатието, како и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теков-
ната година да доставува Годишен извештај за финан-

сиското и деловното работење во врска со вршењето на 
дејноста во претходната година (извештај на година).  

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1. набавки и продажби на природен гас во текот на 

извештајна година.
2. Финансиски извештаии : 
- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината, 
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди,и 
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца 
3. преземени мерки во текот на извештајна година, за:
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејнос-
та;

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба.

4. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста; 

5. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и 

6. бизнис план за тековната година.   
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

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

- информации за количините на природен гас, сог-
ласно договорите за набавка и договорите за испорака 
на природен гас, склучени со извозникот на природни-
от гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или 
со вршителите на дејноста снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи и договорите за транзит низ 
преносниот систем

- месечни извештаи за испорачани количини на при-
роден гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на 
оваа лиценца. 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста. 

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до об-
јектите и непосреден увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непос-
реден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата,  во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности

18. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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1549.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО 
ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
ње на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФО-
ТОН-1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локаци-
ја на КП.бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул.„Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-88

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-1“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-1“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 
на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-100/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
__________

1550.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО 
ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
ње на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФО-
ТОН-2“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локаци-
ја на КП.бр. 958/1, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:
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- назив и седиште: Друштво за производство на 
електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-89

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-2“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.958/1, КО Смолари, Општина Ново Село 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-2“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр. 958/1, КО Смолари, Општина Ново Село, треба 
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 
2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-101/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р

1551.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО 
ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
ње на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФО-
ТОН-3“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локаци-
ја на КП.бр. 958/2, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-90

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-3“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.958/2, КО Смолари, Општина Ново Село 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-3“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр. 958/2, КО Смолари, Општина Ново Село, треба 
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 
2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
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(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-102/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
__________

1552.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО 
ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
ње на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-
4“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр. 958/3, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на 
електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-91

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-4“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. бр. 958/3, КО Смолари, Општина Ново Село 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-4“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр. 958/3, КО Смолари, Општина Ново Село, треба 
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 
2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Уп1 бр. 08-103/12 Претседател,
9 мај 2013 година Димитар Петров,с.р

Скопје
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1553.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО 
ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
ње на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФО-
ТОН-5“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локаци-
ја на КП. бр. 960/3, КО Смолари, Општина Ново Село.

2.Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-92

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-5“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.960/3, КО Смолари, Општина Ново Село 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-5“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр. 960/3, КО Смолари, Општина Ново Село, треба 
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 
2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Уп1 бр. 08-104/12 Претседател,
9 мај 2013 година Димитар Петров,с.р

Скопје
__________

1554.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО 
ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
ње на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФО-
ТОН-6“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локаци-
ја на КП.бр. 960/2, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:
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- назив и седиште: Друштво за производство на 
електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-93

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-6“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.960/2, КО Смолари, Општина Ново Село 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-6“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр. 960/2, КО Смолари, Општина Ново Село, треба 
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 
2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6.Со денот на влегување во сила на ова решение, Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Маке-
донија го впишува носителот на ова решение и електро-
централата во Регистарот на повластени производите-
ли.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Уп1 бр. 08-105/12 Претседател,
9 мај 2013 година Димитар Петров,с.р

Скопје

1555.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за промет и услуги 
ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 16.04.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СО-
ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар Поптрај-
ков бр.41/2-2, Гази Баба, Скопје, му се издава решение 
за стекнување на привремен статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија за фотонапонска електроцен-
трала „ТОТАЛ СОЛАР“ со планирана моќност од 49,98 
kW и со локација на ул. Индустриска зона Раброво, бр. 
бб, на КП.бр.643/27, ГП1.30/2, Раброво, КО Валандово, 
Општина Валандово.

2. Податоци за носителот на решението:
- Назив и седиште: Друштво за промет и услуги ТО-

ТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар 
Поптрајков бр.41/2-2, Гази Баба, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-71

- Назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ТОТАЛ СОЛАР“

- Податоци за локација на електроцентралата: на ул. 
Индустриска зона Раброво, бр. бб, на КП.бр.643/27, 
ГП1.30/2, Раброво, КО Валандово, Општина Валандово 

- Планирана моќност на електроцентралата: 49,98 
kW (204 панели со моќност на панел од 245 W)

- Планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 83.000 kWh

- Рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- Датум на престанок на важење на ова решение: 
16.4.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ТОТАЛ СО-
ЛАР“ со планирана моќност од 49,98 kW и со локација 
на ул. „Индустриска зона Раброво“ бр. бб, на КП. бр. 
643/27, ГП1.30/2, Раброво, КО Валандово, Општина Ва-
ландово, треба да биде пуштена во употреба во рокот 
утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-



 Стр. 16 - Бр. 73                                                                                           18 мај 2013

трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

       
УП1 бр. 08-145/12

16 април 2013 година Претседател,
Скопје Димитар Петров,с.р

__________                                                                                                                                                
1556.

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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за промет и услуги 
ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привреме-
но решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 16.04.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Иван Козаров бр.59-
20,  Кисела Вода, Скопје, му се издава решение за стек-
нување на привремен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за фотонапонска електроцентрала 
„ТОП СОЛАР“ со планирана моќност од 49,98 kW и со 
локација на ул. Индустриска зона Раброво, бр. бб, на 
КП.бр.643/27, ГП1.30/1, Раброво, КО Валандово, Оп-
штина Валандово.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за промет и услуги 

ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Иван 
Козаров бр.59-20,  Кисела Вода, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-72

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ТОП СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. 
„Индустриска зона Раброво“ бр. бб, на КП.бр.643/27, 
ГП1.30/1, Раброво, КО Валандово, Општина Валандово 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,98 
kW (204 панели со моќност на панел од 245 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 83.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
16.4.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ТОП СОЛАР“ 
со планирана моќност од 49,98 kW и со локација на ул. 
„Индустриска зона Раброво“ бр. бб, на КП. бр. 643/27, 
ГП1. 30/1, Раброво, КО Валандово, Општина Валандо-
во, треба да биде пуштена во употреба во рокот ут-
врден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-146/12
16 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
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1557.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 
бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонска електроцентрала „Сончева 
електроцентрала 1745/3“ со планирана моќност од 
49,92 kW и со локација на КП.бр. 1523/1, КО Горно Со-
ње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје,    со седиште на ул. 
„Дренак“ бр.30, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-108

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 70.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева елек-
троцентрала 1745/3“ со планирана моќност од 49,92 
kW и со локација на КП.бр.1523/1, КО Горно Соње, Оп-
штина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-150/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
__________                                                                                                                                                   

1558.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО 
ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул.Ленинова 
бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување 
на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФО-
ТОН-7“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локаци-
ја на КП.бр. 960/1, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:
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- назив и седиште: Друштво за производство на 
електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул.Ленинова бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-94

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-7“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.960/1, КО Смолари, Општина Ново Село 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-7“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр. 960/1, КО Смолари, Општина Ново Село, треба 
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 
2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-106/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

1559.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО 
ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул.Ленинова 
бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување 
на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФО-
ТОН-8“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локаци-
ја на КП.бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул.Ленинова бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-95

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-8“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-8“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 
на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).
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5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-107/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1560.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на привремено решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, до-
несе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 
АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Неврокопска бр.2А-10, Скопје, му се издава решение за 
стекнување на привремен статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за фотонапонска електроцентра-
ла „АРЕСЕ 1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со 
локација на КП 1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-
ство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. Неврокопска бр.2А-10, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-96

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „АРЕСЕ 1“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „АРЕСЕ 1“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-117/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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1561.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за 
издавање на привремено решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на седни-
цата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 
ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар 
Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје, му се издава решени-
е за стекнување на привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за фотонапонска електро-
централа „ДН СОЛАР“ со планирана моќност од 49,75 
kW и со локација на КП 1226/10, м.в. Попова Кула, КО 
Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на булевар Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-97

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ДН СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „ДН СОЛАР“ 
со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-118/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1562.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиш-
те, Чучер-Сандево, за издавање на привремено решени-
е за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи изво-
ри на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 
СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со 
седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија за фотона-
понска електроцентрала „КИРА“ со планирана моќност 
од 49,75 kW и со локација на КП 1226/37, м.в. Попова 
Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чу-
чер-Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чу-
чер-Сандево 
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- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-98

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „КИРА“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „КИРА“ со пла-
нирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-119/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1563.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на привремено решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, до-
несе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 
ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на привремен статус на повлас-
тен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за фотонапонска елек-
троцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“ со планирана моќ-
ност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/12, м.в. По-
пова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-99

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „ФИЛТЕКО 
СОЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со лока-
ција на КП 1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капи-
ја, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во 
употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
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вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-120/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1564.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ 
Демир Капија, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 годи-
на, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 
МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со се-
диште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Капија, му се изда-
ва решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произведе-
на од обновливи извори на енергија за фотонапонска 
електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“ со планира-
на моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/15, 
м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир 
Капија.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир 
Капија, со седиште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Капи-
ја

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-100

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „МВ СОЛАР 
ДОНЧЕВИ“ со планирана моќност од 49,75 kW и со ло-
кација на КП 1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена 
во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-121/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1565.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, 
за издавање на привремено решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 
ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Влади-
мир Комаров бр.1A/4 – 41, Скопје, му се издава решени-
е за стекнување на привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за фотонапонска електро-
централа „JAKO СОЛАР“ со планирана моќност од 
49,75 kW и со локација на КП 1226/13, м.в. Попова Ку-
ла, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиш-
те на ул. Владимир Комаров бр.1A/4 – 41, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-101

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „JAKO СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh
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- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „JAKO СО-
ЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација 
на КП 1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, 
Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во упот-
реба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот 
за повластени производители на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-122/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1566.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Ку-
чевиште Чучер Сандево, за издавање на привремено ре-
шение за стекнување на статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија, на седницата одржана на ден 
9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, 
со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонска електроцентрала „ДА-МА“ со планирана моќ-
ност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/36, м.в. По-
пова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-
ство и услуги СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште 
Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште,           
Чучер-Сандево

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-102

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ДА-МА“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

-датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „ДА-МА“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот 
за повластени производители на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-123/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1567.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, 
производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скоп-
је, за издавање на привремено решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
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ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 
ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Никола Вапцаров“ бр.9, Скопје, му се издава решение 
за стекнување на привремен статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија за фотонапонска електроцен-
трала „ЛАЗАРО“ со планирана моќност од 49,75 kW и 
со локација на КП 1226/48, м.в.  „Попова кула“, КО Де-
мир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. „Никола Вапцаров“ бр.9, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-103

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЛАЗАРО“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
1226/48, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ЛАЗАРО“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
1226/48, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина 
Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Уп1 бр. 08-124/12 Претседател,
9 мај 2013 година Димитар Петров,с.р

Скопје

1568.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 
бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонска електроцентрала „Сончева 
електроцентрала 1745/1“ со планирана моќност од 
49,92 kW и со локација на КП.бр.1515/19, КО Горно Со-
ње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје,    со седиште на ул. 
„Дренак“ бр.30, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-106

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 70.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева елек-
троцентрала 1745/1“ со планирана моќност од 49,92 
kW и со локација на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, 
Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба 
во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).
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6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-148/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
__________

1569.
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) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

 
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 
СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 
бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонска електроцентрала „Сончева 
електроцентрала 1745/2“ со планирана моќност од 
49,92 kW и со локација на КП.бр.1515/28, КО Горно Со-
ње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје,    со седиште на ул. 
Дренак бр.30, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-107

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 70.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева елек-
троцентрала 1745/2“ со планирана моќност од 49,92 
kW и со локација на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, 
Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба 
во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 08-149/12
9 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
__________

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1570.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 

37, став 1, точка 5 од Законот за радиодифузната дејнос-
т ("Сл.весник на Република Македонија", бр.100/05, 
19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), 
а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, 
став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Сове-
тот (Пречистен текст), бр.01-4301/1 од 14.08.2012 годи-
на и Заклучокот бр.02-2259/2 од 17.05.2013 година, на 
својата 24-та седница одржана на ден 17.05.2013 годи-
на донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, ПРОСТОРНИТЕ, ФИНАНСИС-
КИТЕ И КАДРОВСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Овој Правилник ги пропишува минималните тех-

нички, просторни, финансиски и кадровски услови, 
што треба да ги исполнат радиодифузерите за да емиту-
ваат програма на локално, регионално и национално ни-
во.

Овој Правилник  покрај на радиодифузерите, се од-
несува и на продукциските студија кои произведуваат 
програма во копродукција или по порачка на радиоди-
фузерот.

Овој Правилник не се однесува на радиодифузери-
те, во делот на одредбите за задолжително поседување 
на студиски или други дополнителни простории, во слу-
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чај кога програмскиот сервис содржи само емисии кои 
во целост се подготвуваат или веќе се подготвени на 
друго место (специјализирана музичка, филмска или 
спортска програма, телешопинг програма и сл.), неза-
висно од радиодифузерот.

Овој Правилник, во делот на основните просторни 
услови и параметри, не се однесува на случаите кога 
преносот, односно снимањето, се одвива надвор од сту-
диски простор (стадион, културна или спортска мани-
фестација, на отворен простор, собир на граѓани и сл.).

II. ОПШТИ УСЛОВИ

Основни просторни услови

Член 2
За работните простории треба да се поседува одоб-

рение за употреба на објектот, издадено од надлежен 
орган.

Ако работните простории на радиодифузерот се нао-
ѓаат во станбен објект за живеење, тогаш е потребно да 
се поседува и одобрение за пренамена на објектот.

Основни електро-енергетски услови

Член 3
Секој радиодифузер, за просториите од каде што ја 

создава, односно инцијално емитува својата програма и 
каде што врши контрола и снимање на излезниот 
сигнал  (студиото  и  режијата),  мора да  има  изведено  
заштитно заземјување. Како доказ за тоа радиодифузе-
рот мора да поседува соодветен атест од овластена ор-
ганизација за мерење на заземјувањето.

Секој радиодифузер во својот објект треба да посе-
дува непрекинато напојување со кое ќе обезбеди струј-
на независност за функционирање на основните фун-
кции на станицата, односно непречено емитување на 
програмата. Во зависност дали станува збор за вршење 
на радиодифузна дејност на државно, регионално или 
локално ниво станиците треба да ги задоволат следни-
ве критериуми по однос на непрекинатото напојување:

- за државно ниво можност за целосна струјна неза-
висност од најмалку 24 часа 

- за регионално ниво можност за струјна независнос-
т од најмалку 12 часа;

- за локално ниво струјна независност од најмалку 6 
часа.

III. РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

III.1. Основни технички услови, стандарди 
и параметри за радио станиците

1. Студио

Член 4
Секоја радио станица која планира на својот програ-

мски сервис да продуцира говор и/или музика во живо 
или одложно од своите простории, тогаш таа мора да 
има акустички обработен студиски простор - студио.

Заеднички параметри за студијата се:
- Студиото треба да биде акустички обработено и 

изолирано од надворешната бучава;
- Време на реверберација Tr:

0,25 sec < Tr < 0,4 sek

каде Tr не смее да отстапува повеќе од +0,05 с од 
номиналната вредност во опсегот од 200 Хз до 4.000 
Hz, и

- Задолжителна употреба на вентилација    и клима-
тизација (се препорачува централна климатизација/вен-
тилација).

Член 5
Студиото или просторот за снимање или емитување 

најави, вести, изјави, коментари, интервјуа, разговори, 
трибини, собири, читање текстови и слични говорни ин-
формации треба да ги задоволува минимум следниве 
критериуми:

- Површината на акустички обработената простори-
ја не смее да биде помала од 9 м2.

- Минималната висина на акустички обработениот 
простор треба да изнесува 2,6 м.

- Ако е предвидено во студиото истовремено да при-
суствуваат повеќе од две лица, површината на просто-
ријата треба да биде зголемена минимум за по 2 м2 по 
лице.

2. Режија

Член 6
Техничките режии кај радио-станиците се простори-

и во кои со помош на електронски и електроакустички 
уреди се води, подготвува или произведува програмата 
со говорна или музичка содржина и се извршува објек-
тивна и субјективна контрола на звукот и на излезниот 
сигнал.

Секоја радиостаница задолжително мора да поседу-
ва ваква просторија.

Режискиот простор мора да ги задоволува минимум 
следниве критериуми:

- Површината на просторијата после акустичката об-
работка да изнесува минимум 10 м2, со минимална ви-
сина на обработениот простор од 2,6 м;

- Обликот на просторијата да биде правоаголен или 
трапезоиден. Поради стереофонијата потребно е да се 
обезбеди просторна и акустичка симетрија т.е. оската 
на симетрија и оската на слушање да се поклопат (На-
чинот на поставување на звучниците, обликот и пропор-
циите на просториите е дефинирано со Препораката на 
Советот за радиодифузија СРД-ТП 4.);

- Режијата треба да биде акустички обработена и 
изолирана од надворешната бучава.

- Време на реверберација Tr :

0,25 sec. < T_< 0,4 sec.

каде Tr не смее да отстапува повеќе од +0,05 sec. од 
номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 
Hz, и

- задолжителна употреба на вентилација и климати-
зација.

Доколку е предвидено во режијата истовремено да 
присуствуваат повеќе од две лица, површината на прос-
торијата треба да се зголеми за 2 м2 по лице.

Член 7
Режијата може истовремено да се користи и како 

студио во случај кога радио програмскиот сервис во 
своите емисии содржи и говорен дел.

Во овој случај техничарот/водителот, како и остана-
тите лица кои треба да имаат контрола на тонот (сого-
ворниците, дополнителен тон мајстор и сл.) на програ-
мата, задолжително мора да користат слушалки чија 
фреквенциска карактеристика треба да биде во соглас-
ност со слика 1.
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сл. 1 - Дозволени толеранции за амплитудно-фрек-
венциската карактеристика на студиските мониторски 
слушалки (според ИТУ препораката - ИТУ-Р 
recommendation BS. 708)

Во случај кога режијата се користи и како студио, 
потребно е исполнување на следните услови:

- Површината на просторијата после акустичката об-
работка да изнесува минимум 15 м2, со минимална ви-
сина на обработениот простор од 2,6 м, и

- Доколку е предвидено во студио/режијата истовреме-
но да присуствуваат повеќе од две лица, површината на 
просторијата треба да се зголеми за 2 м2 по лице.

3. Дополнителни простории

Член 8
Секоја радио станица која врши дејност на држав-

но, регионално и на локално ниво, и која планира на 
својот програмски сервис освен претходно снимени 
содржини од друга продукција, да емитува и сопствена 
програма продуцирана во живо или одложно (вести, 
разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора за-
должително да поседува:

- Просторија за новинарите (редакција) и останати-
те учесници во програмата;

- Архива - која може да биде сместена и во просто-
рии за друга намена, а служи за архивирање на аудио 
содржини кои произлегуваат од обврската за чување на 
снимки во траење од 30 дена;

- Просторија за сместување на техничко-информа-
тичката опрема - во која ќе се смести активната опре-
ма, со соодветна вентилација и климатизација како и 
уреди за непрекинато напојување, и

- Санитарни јазли.
4. Квалитет на сигналот и основна техничка 

опременост

Член 9
Сигналот да биде во стерео техника.
Секоја радио станица треба да поседува излезен 

компресор/лимитер за тонот.
Музиката која се емитува треба да биде со Хај-Фај 

(Hi-Fi) квалитет. Во случај на употреба на дигитален 
сигнал дозволена е употреба на компресиони техники 
со следниве карактеристики:

- За HD FM минимум 300 kbit/s;
- за МП3 форматот минимум 128 kbit/s, и
- за посовремените компресиони техники како AC-

3, AAC, MPEG-4 и др., минимум 128 kbit/s.

III.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ

1. Број и структура на вработените потребни 
за вршење на дејноста

Член 10
Број и структурата на вработените за радиостаници 

на национално ниво, во зависност од форматот, треба 
да бидат:  

- за општ формат - најмалку 10 (десет) лица, од кои 
3 (три) новинари со соодветно образование, и

- за специјализиран формат – во зависност од фун-
кцијата што ја врши програмскиот сервис (образовна, 
информативна или забавна) најмалку 5 (пет) лица, од 
кои 2 (двајца) новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за радиостаници 
на регионално ниво, треба да биде најмалку 5 (пет) ли-
ца, од кои 3 (тројца) новинари со соодветно образова-
ние.

Број и структурата на вработените за радиостаници 
на локално ниво, треба да биде најмалку 3 (три) лица, 
од кои 2 (двајца) новинари со соодветно образование.

IV. ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

IV. 1.  Основни технички и просторни услови, стандар-
ди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите 
кои емитуваат програма на локално ниво

1. Студио или сцена

Член 11
Секоја телевизиска станица која планира на својот 

програмски сервис да прикажува сопствена програма 
продуцирана во живо или одложно (вести, разговори 
со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора да има акустич-
ки обработен студиски простор - телевизиско студио. 

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се 
планираат истовремено да присуствуват во телевизис-
кото студио, студискиот простор мора да ги задоволува 
минимум следниве критериуми:

- Акустички обработена површина од минимум 30 
м2; 

- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри, и
- Поседување на  соодветно изведена вентилација и 

климатизација.

2. Режија или просторија за контрола 
на продукцијата

Член 12
Техничките режии кај телевизиските станици се 

простории во кои што со помош на електронски, елек-
троакустички и видео уреди се води, подготвува или 
произведува програма со аудиовизуелна содржина и се 
извршува објективна и субјективна контрола на аудио 
и видео излезниот сигнал, се врши контрола на светло-
то во студиото, контрола на камерите (по ниво на блен-
да и ниво на видеосигнал), како и контрола на аудио-
сигналот.

Минимална површина за телевизиските режии тре-
ба да изнесува минимум 12 м2. 

Секоја телевизиска станица задолжително мора да 
поседува ваква просторија.

Студиото и режијата помеѓу себе треба да се разде-
лени со стакло, чија дебелина треба да ги запази стан-
дардите за акустичка изолација, како и за ревербераци-
ја на звукот. 

Оваа просторија може да се корисит и како главен 
оддел за снимање, каде се врши снимање на сите емиси-
и од студиото, снимање на материјали по траса од дру-
ги ТВ станици, синхронизација, натсинхронизација и 
титлување на емисии. 

3. Просторија за монтажа – едитинг

Член 13
Просторија за монтажа – едитинг е просторија каде 

се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат 
подготвени за емитување и може да биде дел од некоја 
друга просторија, пр. техничка режија или редакција 
(се врши финализирање на емисијата од програмски и 
технички аспекти).

4. Дополнителни простории
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Член 14
Просторија за архивирање -  Секоја локална телеви-

зиска станица мора да обезбедува архивирање на сниме-
ните аудио-визуелни материјали во посебна или некоја 
просторија која служи за други потреби или да обезбе-
ди договор за чување на податоци на одалечена локаци-
ја, и тоа минимум за 30 дена по емитување на програма-
та.

Редакциски простор - посебна работна просторија 
за новинарите. 

Просторија за сместување на техничко-информатич-
ката опрема – во која ќе се смести активната опрема, со 
соодветна вентилација и климатизација како и уреди за 
непрекинато напојување или може да биде дел од неко-
ја друга просторија,

Шминкерница со гардероба, каде што учесниците 
во програмата ќе можат да се подготват пред својот нас-
тап и

Санитарни јазли.
Радиодифузерот може да поседува повеќе студија, 

како и повеќе простории од погоре наведените.
5. Квалитет на сигналот и основна техничка опреме-

ност

Член 15
Квалитетот на сигналот со кој работи радиодифузе-

рот треба да ги исполни следните критериуми:
- Сигналот да биде во колор, според Г/ПАЛ норма-

та;
- продукцијата на аудио-видео сигналот треба да би-

де во дигитален формат, 
- Секоја телевизиска станица треба да поседува из-

лезен компресор/лимитер за тонот,
- видео форматот на работа треба да биде во било 

кој дигитален формат со карактеристики и квалитет ис-
т или подобар од С-ВХС форматот, и

- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

IV. 2.  Основни технички и просторни услови, стан-
дарди и параметри за студискиот дел на радиодифу-
зерите кои емитуваат програма на регионално ниво

1. Студио или сцена

Член 16
Секоја телевизиска станица која планира на својот 

програмски сервис да прикажува сопствена програма 
продуцирана во живо или одложно (вести, разговори 
со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора да има акустич-
ки обработен студиски простор - телевизиско студио. 

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се 
планираат истовремено да присуствуват во телевизис-
кото студио, студискиот простор мора да ги задоволува 
минимум следниве критериуми:

- Акустички обработена површина од минимум 30 
м2; 

- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри, и
- Поседување на  соодветно изведена вентилација и 

климатизација.

2. Режија или просторија за контрола 
на продукцијата

Член 17
Техничките режии кај телевизиските станици се 

простории во кои што со помош на електронски, елек-
троакустички и видео уреди се води, подготвува или 
произведува програма со аудиовизуелна содржина и се 
извршува објективна и субјективна контрола на аудио 

и видео излезниот сигнал, се врши контрола на светло-
то во студиото, контрола на камерите (по ниво на блен-
да и ниво на видеосигнал), како и контрола на аудио-
сигналот.

Минимална површина за телевизиските режии тре-
ба да изнесува минимум 12 м2. 

Секоја телевизиска станица задолжително мора да 
поседува ваква просторија.

Студиото и режијата помеѓу себе треба да се разде-
лени со стакло, чија дебелина треба да ги запази стан-
дардите за акустичка изолација, како и за ревербераци-
ја на звукот. 

Оваа просторија може да се корисит и како главен 
оддел за снимање , каде се врши снимање на сите еми-
сии од студиото, снимање на материјали по траса од 
други ТВ станици, синхронизација, натсинхронизација 
и титлување на емисии. 

3. Просторија за монтажа – едитинг

Член 18
Просторија за монтажа – едитинг е просторија каде 

се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат  
подготвени за емитување и може да биде дел од некоја 
друга просторија ,пр. техничка режија или редакција 
(се врши финализирање на емисијата од програмски и 
технички аспекти).

4. Дополнителни простории

Член 19
Просторија за архивирање -  Секоја локална телеви-

зиска станица мора да обезбедува архивирање на сниме-
ните аудио-визуелни материјали во посебна или некоја 
просторија која служи за други потреби или да обезбе-
ди договор за чување на податоци на одалечена локаци-
ја, и тоа минимум за 30 дена по емитување на програма-
та.

Редакциски простор - посебна работна просторија 
за новинарите. 

Просторија за сместување на техничко-информатич-
ката опрема – во која ќе се смести активната опрема, со 
соодветна вентилација и климатизација како и уреди за 
непрекинато напојување или може да биде дел од неко-
ја друга просторија,

Шминкерница со гардероба, каде што учесниците 
во програмата ќе можат да се подготват пред својот нас-
тап и

Санитарни јазли.
Радиодифузерот може да поседува повеќе студија, 

како и повеќе простории од погоре наведените.

5. Квалитет на сигналот и основна техничка 
опременост

Член 20
Квалитетот на сигналот со кој работи радиодифузе-

рот треба да ги исполни следните критериуми:
- Сигналот да биде во колор, според Г/ПАЛ норма-

та,
- Продукцијата на аудио-видео сигналот треба да би-

де во дигитален формат, DV стандард,
- Секоја телевизиска станица треба да поседува из-

лезен компресор/лимитер за тонот и
- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

IV. 3.  Основни технички и просторни услови, стан-
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дарди и параметри за студискиот дел на радиодифу-
зерите кои емитуваат програма на државно ниво

1. Просторни услови

1.1. Студио или сцена

Член 21
Секоја телевизиска станица која планира на својот 

програмски сервис да прикажува сопствена програма про-
дуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гос-
ти, квизови и сл.), тогаш таа мора да има акустички обра-
ботен студиски простор - телевизиско студио. 

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се 
планираат истовремено да присуствуват во телевизис-
кото студио, студискиот простор мора да ги задоволува 
минимум следниве критериуми:

- Акустички обработена површина од минимум 30 м2; 
- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри, и
- Поседување на  соодветно изведена вентилација и 

климатизација.

1.2. Големо телевизиско студио

Член 22
Големо телевизиско студио - служи за продукци-

ја/снимање или емитување на телевизиски емисии од 
различен карактер: трибини, дебати, музички и балет-
ски изведби, забавни шоу програми, музички емисии 
со користење на сценски елементи, снимање на дра-
мски и филмски проекти и слични содржини. Каракте-
ристиките на овој тип студио треба да бидат:

- Површина од минимум 250 м2 (функционалност 
на просторот, обликот и пропорциите на просториите е 
дефинирано со Препораката на Советот за радиодифу-
зија СРД-ТП 4.);

- Висината треба да изнесува минимум 5,2 метри.
- Радиодифузерот не е обврзан да има вакво студио 

во своја сопственост. Обезбедувањето на големото сту-
дио може да изврши со закуп, но при снимањето во сту-
диото треба да се запазат нормите за квалитет на ау-
дио-видео сигналот.

1.3. Виртуелни студија

Член 23
Виртуелни студија - се такви ТВ студија кои дозво-

луваат комбинирање на луѓе и/или стварни објекти со 
компјутерски генерирани околини и објекти во реално 
време.

- Површина од минимум 15 м2;
- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри.
- Поседување на соодветно изведена вентилација и 

климатизација.
- Еднобојна позадина, препорачливо во сина боја.

1.4.  Посебни студија

Член 24
Посебните студија за вршење на синхронизација, 

натсинхронизација и снимање на говорен дел, во теле-
визиските станици треба да бидат во согласност со од-
редбите за студио во радио станиците, член 4 и 5 од 
овој Правилник.

Радиодифузерот може да поседува повеќе студија 
од еден тип, како и повеќе типови на студија од погоре 
наведените.

1.5. Потребно време на реверберација во студиото

Член 25
Потребното времето на реверберација во телевизис-

кото студио зависи од волуменот на просторијата. Во 
опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz тоа се одредува согласно 
следнава формула:

Tr = 0,25 (V/Vo)1/3 sec;

Каде што:
Tr - е потребното време на реверберација изразено 

во секунди; V -волуменот на просторијата во кубни мет-
ри m3, , и V0 - референтен волумен кој изнесува 100 
m3.

Дозволеното отстапување од потребното време на 
реверберација, пресметано според горната формула во 
опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, изнесува +0,05 sec.

1.6. Ниво на осветленост во студиото

Член 26
Нивото на осветленост во студиото треба да го задо-

волува минимумот што се бара согласно техничките ка-
рактеристики на камерите што се употребуваат во соод-
ветната просторија. Истовремено и температурата на 
бојата на светлината треба да биде прилагодена соглас-
но техничките карактеристики на камерите што се упот-
ребуваат. За оваа намена секое телевизиско студио мо-
ра да поседува мерач на интензитетот на светлината 
(светломер - луксметар).

Заради енергетска заштеда задолжително е користе-
ње на т.н. ладно светло за осветлување на студијата.
2. Режија или просторија за контрола на продукцијата

Член 27
Техничките режии кај телевизиските станици се 

простории во кои што со помош на електронски, елек-
троакустички и видео уреди се води, подготвува или 
произведува програма со аудиовизуелна содржина и се 
извршува објективна и субјективна контрола на аудио 
и видео излезниот сигнал.

Во просториите од ставот 1 на овој член, се врши 
контрола на светлото во студиото, контрола на камери-
те (по ниво на бленда и ниво на видеосигнал), како и 
контрола на аудиосигналот.

Режиите во телевизиските студија треба да ги испол-
нуваат критериумите наведени во член 6 на овој Пра-
вилник, освен одредбата за минимална површина, која 
кај телевизиските режии треба да изнесува минимум 12 
м2.

Секоја телевизиска станица задолжително мора да 
поседува ваква просторија.

Студиото и режијата помеѓу себе треба да се разде-
лени со стакло, чија дебелина треба да ги запази стан-
дардите за акустичка изолација, како и за ревербераци-
ја на звукот.

Терестријалните и сателитските телевизиски стани-
ци на државно ниво треба да поседуваат главна излезна 
режија од каде се емитува и контролира програмата и 
таа треба да биде минимум 20м2.

3. Главна контролна просторија - Мастер

Член 28
Главна контролна просторија (Master-control room) 

e просторија каде со помош на електронски, електроа-
кустички и видео уреди, кои се премногу бучни или ко-
и премногу се загреваат, поради што не можат да се 
сместат во режија или просторија за контрола на про-
дукцијата, се извршува објективна и субјективна кон-
трола на аудио и видео излезниот сигнал во моментот 
кога е подготвен за емитување.

Од главната контролна просторија се врши и ко-
ординација и склопување на аудиовизуелни содржини 
од повеќе студија (доколку радиодифузерот ги поседу-
ва) кои се подготвени за емитување.

Просторијата од став 1 од овој член треба да ги ис-
полнува критериумите наведени во член 6 на овој Пра-
вилник.

Секоја терестријална или сателитска телевизиска 
станица на државно ниво препорачливо е да поседува 
главна контролна просторија.
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Во случај кога радиодифузерот нема наменска глав-
на контролна просторија, тогаш главната контрола на 
аудиовизуелните содржини се врши во режијата.

4. Главен оддел за снимање - магнетоскопи
Член 29

Главен оддел за снимање или магнетоскопи е одде-
лот за снимање на сите емисии од студиото, снимање 
на материјали по траса од други ТВ станици, синхрони-
зација, натсинхронизација и титлување на емисии. Од-
делот треба да биде поврзано со мастер просторијата, 
со студиските режии и со монтажите.

Одделот од став 1 на овој член, треба да ги исполну-
ва критериумите наведени во член 6 на овој Правил-
ник, освен одредбата за минимална површина, која кај 
магнетоскопите треба да изнесува минимум 16 м2.

Секоја терестријална или сателитска телевизиска 
станица на државно ниво е обврзана да поседува ваква 
просторија.

5. Просторија за монтажа - едитинг
Член 30

Просторија за монтажа или едитинг е просторија ка-
де се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат 
подготвени за емитување (се врши финализирање на 
емисијата од програмски и технички аспекти).

Ова просторија треба да е поврзана со главниот од-
дел за снимање и со главната излезна режија.

5.1. Акустичка изолација на телевизиските студија 
и контролни простории

Член 31
Студиото и режијата треба да бидат акустички обра-

ботени и изолирани од надворешната бучава, како и од 
бучавата што ја предизвикуваат уредите за вентилација 
и климатизација.

Дозволеното ниво на бучава и непожелни звуци во 
телевизиските студија и режии, на висина од 1,2 метри 
од подот, не смее да ги надминува вредностите на кри-
вата НР 20 од табела 1.

6.  Квалитет на сигналот и основна техничка 
опременост

Член 32
Квалитетот на сигналот со кој работи радиодифузе-

рот треба да ги исполни следните критериуми:
- Сигналот да биде во колор, според G/PAL нормата;
- Продукцијата на аудио-видео сигналот треба да би-

де во дигитален формат, и
- Секоја телевизиска станица треба да поседува из-

лезен компресор/лимитер за тонот.
- Видео форматот на работа треба да биде DV со ми-

нимум 25 Mbit/s (за дигитална продукција), при што ка-
мерите да бидат со минимум 3 CCD или CMOS чипа, а 
снимањето да се изврши со минимум 1/3 CCD или екви-
валентен квалитет со камери со CMOS чипови, и

- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

7. Дополнителни простории

Член 33
Просторија за архивирање - Секоја терестријална 

или сателитска телевизиска станица на државно ниво 
мора да поседува просторија за архивирање, како посеб-
на и одделена од другите простории, каде што под по-
себни услови ќе се чуваат снимените аудио-визуелни 
материјали, , и тоа минимум за 30 дена по емитување 
на програмата. Просторијата за архивирање може да би-
де дел од просторијата за техничко-информатичка опре-
ма или радиодифузерот да обезбеди договор за чување 
на податоци на одалечена локација.

Секоја телевизиска станица, која планира на својот 
програмски сервис да прикажува сопствена програма 
продуцирана во живо или одложно (вести, разговори 
со гости, квизови и сл.), мора да ги има и следниве до-
полнителни простории:

- редакциски простор - посебна работна просторија 
за новинарите. Радиодифузерите можат да имаат пове-
ќе од една ваква просторија;

- шминкерница - посебна просторија, одделена од 
другите простории, каде што учесниците во програма-
та ќе можат да се подготват пред својот настап;

- гардероба - посебна просторија, одделена од други-
те простории, наменета за пресоблекување на учесници-
те во програмата;

- Просторија за сместување на техничко-информа-
тичката опрема - во која ќе се смести активната опре-
ма, со соодветна вентилација и климатизација како и 
уреди за непрекинато напојување, и

- Санитарни јазли.

IV. 4.  ФИНАНСИСКИ УСЛОВИ

Член 34
Радиодифузерите се должни да обезбедат финансис-

ки средства за непречено вршење на радиодифузната 
дејност за која им е доделена дозволата од страна на Со-
ветот за радиодифузија на РМ, што подразбира испол-
нување на обврските предвидени со позитивните закон-
ски прописи во Република Македонија и подзаконски-
те акти донесени од страна на Советот за радиодифузи-
ја.

V. 5.  КАДРОВСКИ УСЛОВИ

V. 5.1. Број и структура на вработените потребни за 
вршење на дејноста

Член 35
Број и структурата на вработените за ТВ станици на 

државно ниво кои емитуваат програма терестријално, 
во зависност од форматот, треба да бидат:  

- за општ формат - најмалку 100 (сто) лица, од кои 
30% новинари со соодветно образование, и

- за специјализиран формат – во зависност од фун-
кцијата што ја врши програмскиот сервис (образовна, 
информативна или забавна) не помалку од 40 (четирие-
сет) лица, од кои 30% новинари со соодветно образова-
ние.

Број и структурата на вработените за ТВ станици на 
државно ниво, кои емитуваат програма преку сателит, 
во зависност од форматот, треба да бидат:  

- за општ формат - најмалку 60 (шеесет) лица, од ко-
и 20% новинари со соодветно образование, и

- за специјализиран формат – во зависност од фун-
кцијата што ја врши програмскиот сервис (образовна, 
информативна или забавна) не помалку од 40 (четирие-
сет) лица, од кои 20% новинари со соодветно образова-
ние.

Број и структурата на вработените за ТВ станици на 
регионално ниво, треба да бидат најмалку 15 (петнае-
сет) лица, од кои 9 (девет) новинари со соодветно обра-
зование.

Број и структурата на вработените за ТВ станици на 
локално ниво, треба да бидат најмалку 10 (десет) лица, 
од кои 6 (шест) новинари со соодветно образование.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, во рок од 6 (шест) месеци од денот на донесување 
на овој Правилник, ќе ја провери усогласеноста на рабо-
тењето на радиодифузерите со техничките, просторни-
те, финансиските и кадровските услови пропишани во 
овој Правилник. 
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Член 37
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 38
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот на Советот за радио-
дифузија на РМ за основните технички услови, стандар-
ди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите, 
бр.01-1085/1 од 29.03.2011 година, објавен во „Служ-
бен весник на РМ" бр. 41/2011.

Бр. 01 - 2269/1
Совет за радиодифузија 

на РМ
18 мај 2013 година Претседател,

Скопје д-р Зоран Трајчевски, с.р.
__________

1571.
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, врз основа на член 37 став 1, точка 5 и член 41 став 
3 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), а во 
согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 
1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот 
(Пречистен текст), бр.01-4301/1 од 14.08.2012 година и 
Заклучокот бр.02-2259/3 од 17.05.2013 година, на 24-та 
седница на Советот, одржана на 17.5.2013 година, доне-
се

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ЕМИ-
ТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА КОМУНИКАЦИСКА 
МРЕЖА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ ПРОГРАМСКИ 

СЕРВИСИ НА ЛОКАЛНО НИВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се определуваат подрачјата на 

емитување за радиодифузерите со телевизиски програ-
мски сервиси на локално ниво кои вршат радиодифуз-
на дејност преку јавна комуникациска мрежа.

Член 2
Радиодифузерите со телевизиски програмски серви-

си на локално ниво кои вршат радиодифузна дејност 
преку јавна комуникациска мрежа имаат обврска да 
обезбедат опфат на гледаност во рамките на следниве 
подрачја:

1. Општина Куманово, Општина Липково и Општи-
на Старо Нагоричане;

2. Општина Крива Паланка и Општина Ранковце;
3. Општина Кочани, Општина Виница, Општина Че-

шиново-Облешево и Општина Зрновце;
4. Општина Делчево и Општина Македонска Каме-

ница;
5. Општина Кратово и Општина Пробиштип;
6. Општина Штип и Општина Карбинци;
7. Општина Берово и Општина Пехчево;
8. Општина Радовиш и Општина Конче;
9. Општина Струмица, Општина Василево, Општи-

на Босилево и Општина Ново Село;
10. Општина Гевгелија, Општина Валандово, Оп-

штина Богданци и Општина Дојран;
11. Општина Кавадарци, Општина Неготино, Оп-

штина Росоман и Општина Демир Капија;
12. Општина Велес, Општина Чашка и Општина 

Градско;
13. Општина Свети Николе и Општина Лозово;
14. Општина Прилеп, Општина Долнени и Општи-

на Кривогаштани;
15. Општина Крушево и Општина Демир Хисар;
16. Општина Битола, Општина Могила, Општина 

Новаци и Општина Ресен;  

17. Општина Охрид и Општина Дебарца;
18. Општина Струга и Општина Вевчани;
19. Општина Дебар, Општина Центар Жупа и Оп-

штина Маврово и Ростуша;
20. Општина Кичево, Општина Пласница и Општи-

на Македонски Брод;
21. Општина Тетово, Општина Теарце, Општина Је-

гуновце, Општина Желино и Општина Брвеница;
22. Општина Гостивар, Општина Врапчиште и Оп-

штина Боговиње.

II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“. 
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1572.
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, врз основа на член 37 став 1 алинеја 5 од Законот за 
радиодифузната дејност (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 
145/10, 97/11, 13/12 и 72/13),  и член 120-а став 2 од За-
конот за електронските комуникации (“Службен весни-
к на РМ“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 
13/12, 59/12, 123/12, 23/13), а во согласност со член 19, 
став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Де-
ловникот за работа на Советот (Пречистен текст), 
бр.01-4301/1 од 14.8.2012 година и Заклучокот бр.02-
2259/4 од 17.5.2013 година, на 24-та седница одржана 
на ден 17.5.2013-та година донесе

П Л А Н
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА 
НАМЕНА И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕНОСНИ КА-
ПАЦИТЕТИ НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН 
МУЛТИПЛЕКС БР.01-6569/1 ОД 26.12.2012 ГОДИ-
НА  (“СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БРОЈ 168/12)

Член 1
Во Планот за намена и распределба на преносни ка-

пацитети на дигитален терестријален мултиплекс  
(“Службен весник на РМ“ број 168/12),  членот 11 се 
менува и гласи:

 “Распоредот на телевизиските програмски сервиси 
на трговските радиодифузни друштва во електронски-
от водич за програма (EPG) за MUX6 и MUX7 го опре-
делува Советот за радиодифузија, еднаш годишно, спо-
ред опфатот и податоците за уделот во гледаноста. Пр-
ви ќе бидат сервисите на државно ниво, потоа сервиси-
те на регионално ниво, според официјалните податоци 
за гледаноста содржани во Анализата на пазарот на ра-
диодифузната дејност од претходната година. Во 2103 
година распоредот на сервисите на регионално ниво ќе 
биде по азбучен редослед.“

Член 2
Во Планот за намена и распределба на преносни ка-

пацитети на дигитален терестријален мултиплекс  
(“Службен весник на РМ“ број 168/12),  членот 12 се 
менува и гласи:

“Во Република Македонија, според финалните акти 
на RRC-06 определени се: 

- Осум (8) зони на распределба: D1 - Црн Врв, D2 - 
Страцин, D3 - Туртел, D4 - Боскија, D5 - Пелистер, D6 
- Мали Влај, D7 - Стогово и D8 - Попова Шапка и 

- Зоната на распределба D1- Црн Врв се состои од 2 
(два) региони на емитување: Скопје и Велес, односно 
подрачје на регионално ниво Скопје и подрачје на реги-
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онално ниво Велес. Подрачјето на регионално ниво 
Скопје ги содржи Град Скопје и општините: Чучер Сан-
дево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, Сту-
деничани и Сопиште. Подрачјето на регионално ниво 
Велес ги содржи општините: Велес, Чашка, Свети Ни-
коле, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и  дел од оп-
штина Кавадарци.

Во Прилог 2 се дадени зоните на распределба.
Во Прилог 3 е дадена распределбата на мултиплек-

си во зоните на распределба.“

Член 3
Во Планот за намена и распределба на преносни ка-

пацитети на дигитален терестријален мултиплекс  
(“Службен весник на РМ“ број 168/12),  членот 13 се 
менува и гласи:

 “Програмските сервиси на трговските радиодифуз-
ни друштва кои емитуваат програма со државен опфат, 
ќе бидат емитувани  во сите зони на распределба.

Програмските сервиси на трговските радиодифузни 
друштва кои емитуваат програма со регионален опфат 
се емитуваат во регионот на емитување за кој имаат до-
биено дозвола за вршење на радиодифузна дејност.“

Член 4
Во Планот за намена и распределба на преносни ка-

пацитети на дигитален терестријален мултиплекс  
(„Службен весник на РМ“ број 168/12), Прилогот 2 се 
менува како што следува:

Член 5
 Во Планот за намена и распределба на преносни ка-

пацитети на дигитален терестријален мултиплекс  
(“Службен весник на РМ“ број 168/12), Прилогот 3 се 
менува како што следува:

Член 6
Сите останати одредби во Планот за намена и рас-

пределба на преносни капацитети на дигитален терес-
тријален мултиплекс бр.01-6569/1 до 26.12.2012 година  
(„Службен весник на РМ“ број 168/12), остануваат неиз-
менети.

Член 7
Овој План за измена и дополнување на Планот за 

намена и распределба на преносни капацитети на диги-
тален терестријален мултиплекс,  влегува во сила со де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
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