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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3160. 
Врз основа на членот 33 став 7 од Законот за буџе-

тите („Службен весник на Република Македонија“ број 
64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 
171/12, 192/15 и 167/16), Собранието на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 18 ноември 2017 го-
дина,  донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ПОМЕЃУ 
БУЏЕТСКИТЕ  КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА  

ВЛАСТ И ПОМЕЃУ ФОНДОВИТЕ 
 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2017 го-

дина, во посебниот дел во втората потколона од коло-
ната Расходи на Основен буџет, се врши следнава пре-
распределба на средства:  

Во Разделот 02001 - Собрание на Република Маке-
донија, во потпрограма 21 - Контакти со граѓани, став-
ката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.500.000 
денари, ставката 426 - Други тековни расходи се нама-
лува за 500.000 денари; 

Во Разделот 04001 - Влада на Република Македо-
нија, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 
427 – Привремени вработувања се намалува за  
10.000.000 денари, ставката 463 – Трансфери до невла-
дини организации се намалува за 12.000.000 денари, во 
потпрограмата 30 - Информатичка поддршка на Вла-
дата, ставката 480 – Купување на опрема и машини се 
намалува за 15.000.000 денари, во потпрограмата Д7 – 
Унапредување на деловните активности, ставката 425 - 
Договорни услуги се намалува за 5.000.000 денари, 
ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 
2.000.000 денари, во потпрограмата Д9 – Поддршка на 
домашни гринфилд инвестиции, ставката 464 - Разни 
трансфери се намалува за 50.000.000 денари; 

Во Разделот 04002 - Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, во пот-
програмата 1А – Реконструкција на згради на владини 
органи, ставката 481 – Градежни објекти се намалува 
за 2.000.000 денари; во потпрограмата 1Б-Изградба и 
реконструкција на административни згради на државни 
органи, ставката 482 – Други градежни објекти се зго-
лемува за 142.000.000 денари; 

Во Разделот 04006 - Државно правобранителство на 
Република Македонија, во потпрограма 20 - Државно 
правобранителство, ставката 426 - Други тековни рас-
ходи се намалува за 5.000.000 денари; 

Во Разделот 05001 - Министерство за одбрана, во 
потпрограма 22 – Логистика во АРМ, ставката 423 – 
Материјали и ситен инвентар се намалува за 20.000.000 
денари, ставката 424 – Поправки и тековно одржување 
се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 2А – 
Опремување и модернизација во АРМ, ставката 480 – 
Купување на опрема и машини се намалува за 
87.000.000 денари, во потпрограма ВА – Интеграција 
во НАТО, ставката 480 – Купување на опрема и маши-
ни се намалува за 80.000.000 денари; 

Во Разделот 06001-Министерство за внатрешни ра-
боти, потпрограма 2А-Реформи во полиција, ставката 
480 – Купување на опрема и машини се зголемува за  
124.657.000 денари; 

Во Разделот 07001 - Министерство за правда, во 
потпрограма 10 – Администрација, ставката 480 – Ку-
пување на опрема и машини се намалува 5.000.000 де-
нари; 

Во Разделот 07002 - Управа за извршување на сан-
кции, во потпрограма 3А - Изградба, реконструкција и 
опремување на казнено-поправните установи, ставката 
483 - Купување на мебел се намалува за 20.000.000 де-
нари; 

Во Разделот 08001 - Министерство за надворешни 
работи, во потпрограма 10 – Администрација, ставката 
485-Вложувања и нефинансиски средства се намалува 
за 4.000.000 денари;  

Во Разделот 09001– Министерство за финансии, во 
потпрограма 10 – Администрација, ставката 464 - Раз-
ни трансфери се намалува за 70.000.000 денари, во пот-
програма 2А – Проект за подобрување на општинските 
услуги, ставката 425 – Договорни услуги се намалува 
за 1.000.000 денари, во потпрограма 70 – Управа за 
имотно-правни работи, ставката 485-Вложувања и не-
финансиски средства се намалува за 1.000.000 денари; 

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - 
функции на државата, во потпрограма 20 - Функции, 
ставката 480–Купување на опрема и машини се нама-
лува за 50.000.000 денари, ставката 485-Вложувања и 
нефинансиски средства се зголемува за 187.000.000 де-
нари; 

Во Разделот 09003 – Царинска управа на Република 
Македонија, во потпрограма 22 – Унапредување на ка-
пацитетите на контрола врз примена на законите, став-
ката 481 – Градежни објекти се намалува за 2.000.000 
денари; 

Во Разделот 09005 - Управа за јавни приходи, во 
потпрограма 20 – Управа за јавни приходи, ставката 
425 – Договорни услуги се намалува за 1.000.000 де-
нари, ставката 485-Вложувања и нефинансиски сред-
ства се намалува за 1.000.000 денари; 

Во Разделот 10001 - Министерство за економија, во 
потпрограма 10 – Администрација, ставката 426- Други 
тековни расходи се намалува за 500.000 денари, ставка-
та 481 – Градежни објекти се намалува за 1.000.000 де-
нари, во потпрограма 14 - Развој на туризмот, ставката 
425 – Договорни услуги се намалува за 2.000.000 де-
нари, потпрограма 20 – Искористување на природните 
ресурси, ставката 425 – Договорни услуги се намалува 
за 1.500.000 денари, потпрограма 21 – Геолошки завод, 
ставката 425 – Договорни услуги се намалува за 
1.000.000 денари, ставката 480- Купување на опрема и 
машини се намалува за 300.000 денари, во потпрограма 
31 – Агенција за енергетика, ставката 425 – Договорни 
услуги се намалува за 1.000.000 денари, во потпрогра-
ма 32 - Развој на енергетиката, ставката 425 – Договор-
ни услуги се намалува за 500.000 денари, во потпрогра-
ма 40- Агенција за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија, ставката 421- Комунални ус-
луги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 
200.000 денари, ставката  424-Поправки и тековно од-
ржување се намалува за 100.000 денари, во потпрогра-
ма 50- Институт за стандардизација,  ставката 421- Ко-
мунални услуги, греење, комуникација и транспорт се 
намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма ДО – 
Поддршка на домашен туризам за работници со ниски 
приходи, ставката 464 - Разни трансфери се намалува 
за 32.500.000 денари; 

Во Разделот 10002 – Агенција за странски инвести-
ции и промоција на извозот на Република Македонија, 
во потпрограма 20 - Агенција за странски инвестиции, 
ставката 420 – Патни и дневни расходи се намалува за 
1.500.000 денари; 

Во Разделот 10003 – Агенција за промоција и под-
дршка на туризмот, во потпрограма 20 – Промоција и 
поддршка на туризмот, ставката 462 - Субвенции за 
приватни претпријатија се намалува за 10.000.000 де-
нари; 
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Во Разделот 12101 - Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање, во потпрограма 21 - Ин-
вестиции во животната средина, ставката 482-Други 
градежни објекти се намалува за 3.000.000 денари, во 
потпрограма 25 - Канализациони мрежи и одводни ка-
нали, ставката 482-Други градежни објекти се намалу-
ва за 21.000.000 денари, во потпрограма 2А - Каскадни 
прегради на река Вардар и канализациона мрежа во Ве-
лешта и Отља, ставката 482 - Други градежни објекти 
се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма 40 - 
Мониторинг, ставката 482 - Други градежни објекти се 
намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 60 - Заш-
тита на води, ставката 482 - Други градежни објекти се 
намалува за 8.000.000 денари; 

Во Разделот 13001 – Министерство за транспорт и 
врски, во потпрограма 1А – Надградба и реконструкци-
ја на управна зграда, ставката 481 – Градежни објекти 
се намалува за 66.000.000 денари, во потпрограма 3Ѕ – 
Жичара, ставката 482 – Други градежни објекти се на-
малува за 1.000.000 денари; 

Во Разделот 14004-Агенција за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот развој, во пот-
програма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, 
ставката 489 – Капитални субвенции за претпријатија и 
невладини организации се намалува за 300.000.000 де-
нари; 

Во Разделот 15001 - Министерство за труд и соци-
јална политика, во потпрограмата Б4 - Минимална 
плата, ставката 464 -Разни трансфери се намалува за 
230.000.000 денари; 

Во Разделот 16001 – Министерство за образование 
и наука, во потпрограма 21 – Проекти во основно, став-
ката 423 – Материјали и ситен инвентар се зголемува 
за 105.000.000 денари, во потпрограма 48 – Изградба 
на факултет за информатички науки и компјутерско 
инженерство и факултет за физичка култура, ставката 
482 – Други градежни објекти се намалува за 
53.000.000 денари,  во потпрограма 4А – Преведување 
и печатење на стручна литература, ставката 425 – До-
говорни услуги се зголемува за 40.000.000 денари, во 
потпрограма 71 – Научно истражувачка работа, ставка-
та 421 –Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт се намалува за 1.500.000 денари, ставката 
424-Поправки и тековно одржување се намалува за 
1.500.000 денари, ставката 464 -Разни трансфери се на-
малува за 17.000.000 денари, во потпрограма 7А – 
Програма за опремување на лаборатории, ставката 464 
-Разни трансфери се намалува за 15.000.000 денари, во 
потпрограма 7Б – Проект за превод на книги од рено-
мирани автори, ставката 425 –Договорни услуги се зго-
лемува за 20.000.000 денари, во потпрограма ТА – 
Изградба на основни училишта, ставката 482 – Други 
градежни објекти се намалува за 80.000.000 денари,  во 
потпрограма ТВ - Изградба на училишни спортски са-
ли во основни училишта, ставката 482 - Други градеж-
ни објекти се намалува за 170.000.000 денари, во пот-
програма ТК – Изградба и реконструкција на студен-
тски домови, ставката 482 – Други градежни објекти се 
намалува за 55.000.000 денари; 

Во Разделот 16101 – Агенција за млади и спорт, во 
потпрограма 2А - Спортски објекти, ставката 482 - 
Други градежни објекти се намалува за 100.000.000 де-
нари; 

Во Разделот 17001 – Министерство за информатич-
ко општество и администрација, во потпрограма НА – 
Развој и имлементација на ИКТ, ставката 424-Поправ-
ки и тековно одржување се намалува за 9.000.000 де-
нари, ставката 485 – Вложувања и нефинансиски сред-
ства се намалува за 1.000.000 денари; 

Во Разделот 18010-Финансирање на дејностите од 
областа на културата, во потпрограма 42- Голема 
концертна сала за Македонската филхармонија, ставка-
та 482-Други градежни објекти се зголемува за 
931.287.000 денари, во потпрограма 48-Албански теа-
тар во Скопје, ставката 482-Други градежни објекти се 
зголемува за 18.656.000 денари, во потпрограма 49- Те-
атар и библиотека во Тетово, ставката 482-Други гра-
дежни објекти се зголемува за 78.500.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-4125/1 Претседател на Собранието 

18 ноември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3161. 
Врз основа на член 47, став 1, точка 23 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точ-
ка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, 
формата, содржината и располагањето со кованите па-
ри за колекционерски цели („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народна-
та банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО-
НЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 
„Водолија“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (се-
думилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Водо-
лија“ , изработени од сребро Ag925, со тежина на среб-
рото од 23,30 г, чистота на среброто од 19,43 г, во квад-
ратна форма со димензии 37 х 37 мм, полирани со 
позлата и вметнато кобалтно стакленце со димензии 
18,4 х 6,1 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот, во централниот дел на монетата се 
прикажани четири атласа кои го држат небото и круг 
со симболите на сите хороскопски знаци. На вметнато 
кобалтно стакленце е претставена слика на северното 
небо со ѕвездата Северница во центарот, опкружена со 
соѕвездието Водолија. Во долниот дел е претставен цр-
теж на Сончевиот систем. Во позадината е прикажан 
дел од картата на небото. Во долниот дел од аверсот е 
прикажан грбот на Република Македонија и годината 
на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажа-
ни се и натписите на македонски јазик: „Република Ма-
кедонија“ и „100 денари“. 
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- на реверсот, во  горниот дел од монетата е прет-
ставена слика на ѕвездениот атлас „Firmamentum 
Sobiescianum“, создадена од Јоханес Хевелиј на крајот 
на 17 век, со слика на соѕвездието Водолија на вметна-
то кобалтно стакленце, и симболот на хороскопскиот 
знак Водолија во горниот дел од монетата. Во долниот 
дел е претставена слика на девојка со стомна којашто 
ја претставува Водолијата, со цветен венец на главата, 
на позадина на цртеж на кој е претставен Сончевиот 
систем. На десната страна е прикажано латинското име 
на хороскопскиот знак – AQUARIUS, а на левата стра-
на е прикажана ознаката „Ag925“. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

  
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XII-1/2017 на Народната банка на 
20 номеври 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

3162. 
Врз основа на член 47, став 1, точка 23 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 
123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Хороскопски 
знаци“, со име „Водолија“, со белезите утврдени во 
Одлуката за издавање кована пара за колекционерски 
цели О.бр.02-15/XII-1/ 2017 од 20 ноември 2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
167/17). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-
њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XII-2/2017 на Народната банка на 
20 номеври 2017 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3163. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16, 
член 43, став 1 и член 44 од Законот за енергетика 
енергетика („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45 и член 47 
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Бара-
њето УП1 бр.12-26/17 од 29.9.2017 година на Друштво-
то за трговија со електрична енергија ЕЗПАДА ДООЕЛ 
Скопје, за менување и продолжување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија, на седницата одржана на 16.11.2017 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ  

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за трговија со елек-

трична енергија ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје за вршење на 
енергетска дејност трговија со електрична енергија из-
дадена од Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија со Одлука бр.02-118/1 од 18.1.2008 
година, изменета со Одлука  бр. УП1 бр.12-26/17 од 
10.2.2017 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 10/08 и 16/17), се менува, заради промена 
на седиште, управител и промена на оснивачката глав-
нина. Воедно се врши и продолжување на периодот на 
важење на лиценцата, од причина што истиот истекува 
на 18.1.2018 година. 

2. Временскиот период за кој е издадена лиценцата 
од точка 1 на оваа Одлука се продолжува за период од 
уште 10 години. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за трговија со електрична енергија се утврдени во пре-
чистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на 
енергетска дејност трговија со електрична енергија“ 
кој што е составен дел на оваа Одлука. 

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

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-26/17  

16 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
                                                         Прилог 1  

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија со електрична енергија 

ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Аминта 
Трети“ бр. 37 влез 1-кат 4 стан 13 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
18.01.2008 година  
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4. Датум до кога важи лиценцата:  
18.01.2028 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: 
ЕЕ – 22.10.1/08.02/17.02/17 
 
6. Број на деловниот субјект – 6261329 
 
7. Единствен даночен број – 4030007646187 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
Правилата за пазар на електрична енергија. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со Правилата за пазар на електрична 
енергија, мрежните правила за пренос на електрична 
енергија и мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија како и Правилата за доделување на 
прекуграничните преносни капацитети. 

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

носта 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

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

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

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

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

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно Правилата за пазар на елек-
трична енергија, Мрежните правила за пренос на елек-
трична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија како и Правилата за доделува-
ње на прекуграничните преносни капацитети; 

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

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување 
утврдени со Правилата за пазар на електрична енер-
гија; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно Правилата за пазар на електрична енергија, како 
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет 
и регулираните услуги, согласно превземените обврски 
за потрошувачите кога врши прекугранични трансак-
ции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купопродажба на електрична 
енергија како и соодветните договори за прекугранич-
ни трансакции низ преносната мрежа во согласност со 
Правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енергија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрич-
на енергија; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа. 

 
12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива. 

 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност трговија со електрична енергија. 
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15. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  

__________ 
3164. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 и 
член 39, став 1 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија УП1 бр.12-170/17 од 20.9.2017 
година на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ 
увоз-извоз Кавадарци, за издавање на лиценца за про-
изводство на електрична енергија, на седницата одржа-
на на 15.11.2017 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ 
увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. Народна Мла-
дина бр.3 Кавадарци, се издава  лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „Дизајн Цен-
тар“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Од-
лука ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа во Оп-
штина Демир Капија. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности,  ќе донесе Одлука за 
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одоб-
рението за градење, ќе достави извештај за извршен 
технички преглед од надзорен инженер со кој овој 
енергетски објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-170/17  

15 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-

ЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-
извоз Кавадарци, со седиште на ул. „Народна Млади-
на“ бр.3 Кавадарци 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 308.01.1/17 
 
4. Број на деловниот субјект – 4129105 
 
5. Единствен даночен број – 4011990103646 
 
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Дизајн 
Центар“ на КП бр. 1226/26, КО Демир Капија, општина 
Демир Капија. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските Друштвото 
за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР 



20 ноември 2017  Бр. 167 - Стр. 7 

 
 
ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, 
со седиште на ул. „Народна Младина“ бр.3 Кавадарци, 
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и не-
говото учество на пазарот на електрична енергија. 

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

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

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правила-
та за пазар на електрична енергија и условите опреде-
лени во лиценцата; 

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

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на  функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или на отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 
11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

Годишниот извештај содржи податоци особено за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

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

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

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

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

 
13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

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

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 
VI: 

1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ „Ди-
зајн Центар“;  

2. Општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2017 година, 
- година на завршеток на градба - 2017 година, 
- година на почеток на работа - 2017 година, 
- проценет животен век на фотонапонска централа - 

35 години. 
3. Податоци за опремата: 
- Број на  на фотоволтаични модули 166 x 300 W,  
- Тип-поликристални панели  HSL 72P 300W,  
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 300 Wp, 
- Номинален напон 44,9 V 
- Струја на модул 8,78А 
- Вкупно инсталирана моќност 49,8 kW 
4. Податоци за инвертор SMA TTP  12000W; 
Номинални податоци максимална моќност 4 x 

12kW. 
5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.720 

kWh/m2, 
6. Очекувано производство на електрична енергија 

85,65 MWh. 
__________ 

3165. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 и 
член 39, став 1 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија УП1 бр.12-171/17 од 20.9.2017 
година на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ФЛОУ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 15.11.2017 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ФЛОУ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на 
ул. „Народна Младина“ бр.3 Кавадарци, се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од фотонапонска електроцен-
трала ФЕЦ „ФЛОУ“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Од-
лука ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа во Оп-
штина Демир Капија. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности, ќе донесе Одлука за 
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одоб-
рението за градење, ќе достави извештај за извршен 
технички преглед од надзорен инженер со кој овој 
енергетски објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против Оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-171/17  

15 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

Прилог 1 
 

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

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги 

ФЛОУ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на 
ул. Народна Младина бр.3 Кавадарци 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 309.01.1/17 
 
4. Број на деловниот субјект – 6249752 
 
5. Единствен даночен број – 4011007128459 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ФЛОУ“ 
на КП бр. 1226/27, КО Демир Капија, општина Демир 
Капија. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските Друштвото 
за производство, трговија и услуги ФЛОУ ДООЕЛ 
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увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. „Народна 
Младина“ бр.3 Кавадарци, (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот 
на електрична енергија. 

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

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

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правила-
та за пазар на електрична енергија и условите опреде-
лени во лиценцата; 

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

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на  функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или на отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 
11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

Годишниот извештај содржи податоци особено за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

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

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

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

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

 
13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

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

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  
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Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 
VI: 

1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ 
„ФЛОУ“;  

2. Општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2017 година, 
- година на завршеток на градба - 2017 година, 
- година на почеток на работа - 2017 година, 
- проценет животен век на фотонапонска централа - 

35 години. 
3. Податоци за опремата: 
- Број на  на фотоволтаични модули 166 x 300 W,  
- Тип-поликристални панели  HSL 72P 300W,  
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 300 Wp, 
- Номинален напон 44,9 V 
- Струја на модул 8,78А 
- Вкупно инсталирана моќност 49,8 kW 
4. Податоци за инвертор SMA TTP  12000W; 
 Номинални податоци максимална моќност 4 x 

12kW. 
5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.720 

kWh/m2, 
6. Очекувано производство на електрична енергија 

85,65 MWh. 
__________ 

3166. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,  53/16 и 189/16 ), ка-
ко и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), поста-
пувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија УП1 бр.12-180/17 од 5.10.2017 година на 
Друштво за производство на електрична енергија АК-
ВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, на седницата 
одржана на 15.11.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштво за производство на електрична енер-

гија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со се-
диште на ул. „Венјамин Мачуковски“ бр.8/4 Аеродром 
- Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија во мала 
хидроцентрала МХЕЦ „Маврово 1 - Беличица“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
Одлука.   

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

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-180/17  

15 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

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

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

АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со седиште 
на ул. „Венјамин Мачуковски“ бр.8/4 Аеродром - 
Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија 
  
3. Датум на издавање на лиценцата 
15.11.2017 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
15.11.2052 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 306.01.1/17 
 
6. Број на деловниот субјект – 6724760 
 
7. Единствен даночен број – 4032011514557 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Маврово 1 
- Беличица“ на КП 1/2 во општина Маврово и Ростуше. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 
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Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија, правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Правилата 
за пазар на електрична енергија. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

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

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

- обезбедување на енергетска ефикасност, 



 Стр. 12 - Бр. 167                                                                                    20 ноември 2017 
 

- вршење на енергетската дејност во услови на 
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

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

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

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

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќности 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

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

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Менување и дополнување на лиценцата 
Менувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

__________ 
 

Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ МАВРО-

ВО 1 - Беличица 
 
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Маврово 1 - Беличица; 
2. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 
- година на завршеток на градба - 2017 година, 
- година на почеток на работа - 2017 година, 
- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 
3. податоци за турбина: 
- тип, производител и номинални податоци – Хори-

зонтална ПЕЛТОН, 
- Номинални податоци: 
· Моќност: 81,3 kW, 
· Номинален проток: 0,075 m³/s, 
· Номинален нето пад: 124,8m, 
· Номинална брзина: 1500 min -1 
4. Податоци за генератор: 
- тип, производител и номинални податоци трофа-

зен асинхрон генератор; 
- Номинални податоци: 
· Привидна моќност: 90 kVA, 
· Моќност активна: 72 kW, 
· Номинален напон: 0,4 kV, 
· Номинална брзина: 1500 -1 
· Номинален фактор на моќност: 0,8 
5. Податоци за трансформатор: 
- Номинални податоци: 
· Моќност привидна: 160 kVA, 
· Номинален напон: 20(10,5)/0,4 kV/kV 

__________ 
3167. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,  53/16 и 189/16 ), ка-
ко и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), поста-
пувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија УП1 бр.12-181/17 од 5.10.2017 година на 
Друштво за производство на електрична енергија АК-
ВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, на седницата 
одржана на 15.11.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштво за производство на електрична енер-

гија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со се-
диште на ул. „Венјамин Мачуковски“ бр.8/4 Аеродром 
- Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија во мала 
хидроцентрала МХЕЦ „Маврово 2 - Какач“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
Одлука.   

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

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка  Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-181/17  

15 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

Прилог 1 
 

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

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

АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со седиште 
на ул. „Венјамин Мачуковски“ бр.8/4 Аеродром - 
Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија 
  
3. Датум на издавање на лиценцата 
15.11.2017 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
15.11.2052 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 307.01.1/17 
 
6. Број на деловниот субјект – 6724760 
 
7. Единствен даночен број – 4032011514557 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Маврово 2 
- Какач“ на КП 158/7 во општина Маврово и Ростуше. 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца, како и согласно Водосто-
панска согласност издадена од Министерство за живот-
на средина и просторно планирање.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија, правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 
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13. Планирање на одржување на производните 
капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Правилата 
за пазар на електрична енергија. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

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

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 



20 ноември 2017  Бр. 167 - Стр. 15 

 
 

19. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќности 

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

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

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Менување и дополнување на лиценцата 
Менувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

__________ 
 

Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ МАВРО-

ВО 2 - Какач 
 
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Маврово 2 - Какач; 
2. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 
- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 
- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 
3. податоци за турбина: 
- тип, производител и номинални податоци – Хори-

зонтална ПЕЛТОН, 
- Номинални податоци: 
· Моќност: 120,6 kW, 
· Номинален проток: 0,2 m³/s, 
· Номинален нето пад: 77,6 m, 
· Номинална брзина: 750 min -1 
4. Податоци за генератор: 
- тип, производител и номинални податоци трофа-

зен асинхрон генератор; 
- Номинални податоци: 
· Привидна моќност: 132 kVA, 
· Моќност активна: 105,6 kW, 
· Номинален напон: 0,4 kV, 
· Номинална брзина: 750 -1 
· Номинален фактор на моќност: 0,8 
5. Податоци за трансформатор: 
- Номинални податоци: 
· Моќност привидна: 160 kVA, 
· Номинален напон: 20(10,05)/0,4 kV/kV 

 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
ДРЖАВНАТА НАГРАДА „СВ.КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ 

3168. 
Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од За-

конот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), 
Одборот за доделување на државната наградата „Св. 
Климент Охридски“ на седницата одржана на 7 ноем-
ври 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА-
ТА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО 2017 ГО-
ДИНА, ЗА НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГО-
ГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА 
ВОСПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУ-
РАТА, УМЕТНОСТА, ЗДРАВСТВОТО, ЗАШТИ-
ТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА 
ОКОЛИНА И ВО СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ ОД 
ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Во областа на воспитанието и образованието, наг-

радата им се доделува на: 
- проф. д-р Венко Андоновски, професор и писател и 
- проф. д-р Наим Алими, историчар. 
II. Во областа на културата и уметноста, наградата 

им се доделува на: 
- Гарабет Тавитјан, музичар, 
- проф. д-р Јордан Плевнеш, писател и 
- Илинденка Петрушева, филмолог. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 08-4085/2 Одбор за доделување на Државната 

17 ноември 2017 година награда „Св.Климент Охридски“ 
Скопје Претседател, 

 акад. Владо Камбовски, с.р.            
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3169. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 
за труд и социјална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец 

октомври 2017 година, во однос на месец септември 
2017 година, е повисока за 0,3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Правото на пораст на платите за месец октомври 

2017 година, во однос на месец септември 2017 година, 

за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за 

исплата на платите во Република Македонија, изнесува 

0,15%. 

 

Бр. 08-8321/1 Министер 

10 ноември 2017 година за труд и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 
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