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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2233. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.4.2016 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА  

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И 
ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-
врдување на критериуми за распределба на блок дота-
ции за средното образование по општини и Градот 
Скопје за 2017 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2017 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-
ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на пренесените надлежности во средното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесе-
ни основачките права на средните училишта соглас-
но Законот за средното образование („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16) и 
кои ги исполниле условите согласно член 46 од За-
конот за финансирање на единиците на локалната са-
моуправа („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) 
за финансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотациите за 
средното образование по општини и Градот Скопје се: 
основна сума по општина и Градот Скопје, број на уче-
ници во средно образование во општината и Градот 
Скопје, број на ученици во стручно образование во оп-
штината и Градот Скопје.  
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 Огласен дел....................................... 1-52 

 
 

Член 5 
Распределба на средствата од блок дотацијата за 

средно образование е според формулата: 
БДСо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + Ус  х Кс  
БДСо  -  Блок дотација за средно образование за оп-

штина/Град Скопје  
О -  Основна сума по општина/Град Скопје 
ПУо - Пондерирани ученици во општина/Град 

Скопје  
С - Стандард (износ)  по ученик  
Уо -  Вкупно ученици во средно образование во оп-

штина/Град Скопје  
Ус -  Број на ученици во стручно образование во 

општина/Град Скопје 
Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование (0.1) 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се корис-

тат за финансирање на пренесените надлежности во 
средното образование. 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 
општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за образование и на-
ука, месечно или по динамика во договор со Министер-
ството за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 

 
Бр. 42-3265/1 Заменик на претседателот 

19 април 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2234. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.4.2016 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК  ДОТАЦИИ 
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ 

ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член  1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериуми за распределба на блок дотации 
за основното образование по општини за 2017 година. 
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Член  2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2017 

година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-
ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на пренесените надлежности во основното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се рас-
пределуваат на општините на кои им се пренесени осно-
вачките права на основните училишта согласно Законот 
за основното образование („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15 и 30/16) и кои ги исполниле условите сог-
ласно член 46 од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) 
за финансирање со блок дотации. 

 
Член  4 

Критериуми за распределба на блок дотации за ос-
новно образование по општини се: основна сума по оп-
штина, број на ученици во општината, број на ученици 
во предметна настава, број на ученици со посебни пот-
реби, густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи механизам на прагови 
(долен и горен праг) и коефициент за усогласување. 

 
Член  5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за ос-
новно образование е според формулата: 

БДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг + Уп х Кп + Упп х Кпп) 
БДОо - Блок дотација за основно образование за оп-

штина  
О - Основна сума по општина  
ПУо - Пондерирани ученици во општина 
С - Стандард (износ)  по ученик 
Уо - Вкупен број на ученици во општина  
Уп - Број на ученици во предметна настава во оп-

штина  
Упп - Број на ученици со посебни потреби во оп-

штина  
Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2) 
Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби (1) 
Кг - коефициент (пондер) за густина на населенoст 

на општина: 
до  20 жители на км 2               - ( 0.6) 
од  20 до 50 жители на км 2     - (0.4) 
од  50 до 70 жители на км 2     - (0.2) 
 

Член  6 
Средствата определени како блок дотации се корис-

тат за финансирање на пренесените надлежности во ос-
новното образование. 

 
Член  7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по оп-
штини од Буџетот на Република Македонија,  преку Ми-
нистерството за образование и наука, месечно или по ди-
намика во договор со Министерството за финансии. 

 
Член  8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 

 
Бр. 42-3266/1 Заменик на претседателот 

19 април 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2235. 
Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 
96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19.4.2016 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ 
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО  

ОПШТИНИ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериумите за распределба на намен-
ските дотации за основното образование по општини за 
2017 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2017 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-
ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на пренесените надлежности во  основното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-
менски се распределуваат на општините на кои им се 
пренесени основачките права на основните училишта 
согласно Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16). 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на наменските дотации 
во основно образование се: основна сума за општина, 
број на ученици во основно образование во општината, 
густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи и механизам на 
прагови (долен и горен праг). 

       
Член 5 

Распределба на средствата од наменската дотација 
за основно образование е според формулата: 

НДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг) 
НДОо - Наменска дотација за основно образование 

за општина  
О - Основна сума по општина  
Уо - Вкупен број на ученици во општина  
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ)  по ученик  
Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност 

на општина: 
до  20 жители на км 2              - ( 1.4) 
од  20 до 35 жители на км 2     - (0.8) 
од  35 до 70 жители на км 2     - (0.6) 
 

Член 6 
Средствата определени како наменски дотации се 

користат за финансирање на пренесените надлежности 
во основното образование. 

 
Член 7 

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат 
по општини од Буџетот на Република Македонија, пре-
ку Министерството за образование и наука, квартално 
или по динамика во договор со Министерството за фи-
нансии. 
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Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2017 
година. 

 
Бр. 42-3267/1 Заменик на претседателот 

19 април 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски,с.р. 
__________ 

2236. 
Врз основа на член 139 став (12) од Законот за 

безбедност на храната („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 
164/2013, 187/2013, 43/2014, 72/2015, 129/2015, 
213/2015 и 39/2016), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19.4.2016 година, до-
несе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПОСТАПКАТА НА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ОБ-
ЈЕКТИТЕ И ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНА ОД ЖИ-
ВОТИНСКО ПОТЕКЛО, МОДЕЛОТ НА БАРАЊА 
И РОКОВИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВ-
НОСТИТЕ НА ПОСТЕПЕНО УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ОБЈЕКТИТЕ КОИ НЕ СЕ ВО СООБРАЗНОСТ 
СО ПРОПИСИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И  

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот на спроведување на 

постапката на преструктуирање на објектите и 
операторите со храна од животинско потекло, мо-
делот на барања и роковите за спроведување на 
активностите на постепено унапредување на об-
јектите кои не се во сообразност со прописите за 
безбедност на храна и ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.32/2013), во членот 5 по ставот (5) се додава 
нов став (6), кој гласи: 

„(6) Операторите со храна кои не ја спровеле 
постапката за преструктуирање на објектите во 
рокот утврден во ставот (1) точка 1) од овој член, 
треба да го завршат процесот на преструктуирање 
на објектот најдоцна до 31 декември 2016 го-
дина.“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3380/1 Заменик на претседателот 

19 април 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2237. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-
ственост и со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19.4.2016 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за дигестивна хирур-
гија - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за дигестивна хирургија - Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2838/1 Заменик на претседателот 

19 април 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2238. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.4.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И  

АДМИНИСТРАЦИЈА-ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН 
ИНСПЕКТОРАТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за транспорт и врски-Државен комунален 
инспекторат му престанува користењето на движните 
ствари-моторни возила и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надоместок на Министерство-
то за информатичко општество и администрација-
Државниот управен инспекторат. 
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Член 3 
Директорот на Државниот комунален инспекто-

рат склучува договор со директорот на Државниот 
управен инспекторат со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3003/1 Заменик на претседателот 

19 април 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2239. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за ко-

ристење и  располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република  
Македонија на седницата, одржана на 19.4.2016 го-
дина донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРИТЕТОТ 
ЗА ИНФОРМАТИЧКИ  НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

„СВ.АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ - ОХРИД 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука, му престанува ко-
ристењето на недвижна ствар - објект, лоциран на КП 
бр.8515/1, КО Охрид 2, м.в. „Град“запишан во Имотен 
лист бр.95189, сопственост на Република Македонија, 
и тоа: 

- зграда 2, В4, влез 1, ПО, ДП со внатрешна пов-
ршина од 186м2; 

- зграда 2, В1 ,влез 1, КАТ 1, ДП со внатрешна пов-
ршина од 808м2; 

- зграда 2, В4,влез 1, ПР,  ДП,  со внатрешна пов-
ршина  од 812м2; 

- зграда 2, В4,влез 1, кат 2, ДП со внатрешна пов-
ршина од 808м2. 

         
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење,  без надомест, на Универзитетот 
за информатички науки и технологии „Св Апостол 
Павле“ – Охрид. 

       
Член  3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Универзитетот за информатички 
науки и технологии „Св. Апостол Павле“- Охрид, во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3622/1 Заменик на претседателот 

19 април 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2240. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010) и 
член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 60/2006 и 150/2010), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на редовната 223-та седница одржана 
на ден 21.4.2016 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 
СУД ДЕЛЧЕВО 

 
За судии поротници на Основен суд Делчево се из-

брани:  
1.Кристина Стоилковска; 
2.Ванчо Сточјевски; 
3.Татјана Иванова; 
4.Александар Симеоновски; 
5.Дејан Пешовски и 
6. Ивана Давитковска. 
Оваа одлука влегува во сила 21.4.2016 година. 

 
           Бр. 02-787/2 Судски совет 
    21 април 2016 година на Република Македонија 
           Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2241. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) и Правилникот за начинот и постапката на да-
вање согласност за именување директор на овластено 
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 122/2006 и 81/2014) поста-
пувајќи по Барањето бр.УП1 08-25 од 29.2.2016 година 
од страна на Еуростандард Банка АД Скопје за давање 
согласност за именување на лицето Ѓорѓи Палевски за 
раководител на Дирекцијата за услуги со хартии од 
вредност на Еуростандард банка АД Скопје, Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на ден 18.4.2016 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Ѓорѓи Палев-

ски за раководител на Дирекцијата за услуги со хартии 
од вредност на Еуростандард банка АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Ѓорѓи Палевски за 
раководител на Дирекцијата за услуги со хартии од 
вредност на Еуростандард банка АД Скопје се дава за 
период од 5 (пет) години согласно Одлуката бр.04-
2340/1 од 29.2.2016 година донесена од Управениот од-
бор на Еуростандард банка АД Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Ѓорѓи Палевски од функцијата 
раководител на Дирекцијата за услуги со хартии од 
вредност на Еуростандард банка АД Скопје, со денот 
на одземање на согласноста за именување на раководи-
тел од страна на Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија и во други случаи утврдени со 
Закон. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-25 Комисија за хартии од вредност 

18 април 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

2242. 
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за ин-

вестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 
23/2016), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
управување со инвестициски фондови Иново Статус 
АД Скопје број 03-35/1 од 18.3.2016 година, Комисија-
та за хартии од вредност на РМ на седницата одржана 
на ден 18.4.2016 година донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Бла-

гој Митров, за извршен член на Одборот на директори 
односно извршен директор на Друштвото за управува-
ње со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Благој Мит-
ров се дава за период од четири години од денот на до-
несувањето на ова Решение, согласно на Одлука бр. 02-
27/1 од 16.3.2016 година донесена на Собранието на ак-
ционери на друштвото за избор на членови на Одборот 
на директори и Одлука бр. 02-31/1 од 16.3.2016 година 
донесена од Одборот на директори на Друштвото за 
управување со инвестициски фондови Иново Статус 
АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-
шение од функцијата извршен член на Одборот на ди-
ректори на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Иново Статус АД Скопје и во други случаи 
утврдени со закон.   

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

 
Бр. УП 1 08 - 46 Комисија за хартии од вредност 

18 април 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

2243. 
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за ин-

вестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 
145/2015 и бр. 23/2016), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје број 03-35/1 од 18.3.2016 го-
дина, Комисијата за хартии од вредност на РМ на сед-
ницата одржана на ден 18.4.2016 година, донесе  

   
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Миа 

Стефановска Зографска, за извршен член на Одборот 
на директори односно главен извршен директор на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Миа Стефа-
новска Зографска се дава за период од четири години 
од денот на донесувањето на ова Решение, согласно на 

Одлука бр. 02-27/1 од 16.3.2016 година донесена на 
Собранието на акционери на друштвото за избор на 
членови на Одборот на директори и Одлука бр. 02-31/1 
од 16.3.2016 година донесена од Одборот на директори 
на Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-
шение од функцијата извршен член на Одборот на ди-
ректори на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Иново Статус АД Скопје и во други случаи 
утврдени со закон.   

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

 
Бр. УП1 08-47 Комисија за хартии од вредност 

18 април 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

2244. 
Врз основа на член 94, член 106 и член 107 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016), постапувајќи по барањето број УП1 08-51 
од 4.4.2016 година на брокерската куќа Фершпед бро-
кер АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија на седницата одржана на ден 
18.4.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Во Точката 2 од Решението за давање дозвола за 

работење на брокерската куќа Фершпед брокер АД 
Скопје бр.07-1476/3 од 27.7.2006 година, изменета со 
Решение бр.УП1 08-13 од 5.3.2010 година и Решение 
бр.УП1 08-32 од 13.5.2011 година, по втората алинеја 
се додава нова алинеја која  гласи: 

„- прием и пренос на налози за купување и продава-
ње на хартии од вредност на странски пазари на хартии 
од вредност.“ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. УП1 08-51 Комисија за хартии од вредност 

18 април 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

2245. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 

став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008,  57/2010, 135/2011, 13/20, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), како 
и врз основа на член 10 став 2 и член 12-a од Пра-
вилникот за начин и време на запишување и брише-
ње на акционерско друштво, содржина и начин на 
водење, ажурирање на податоците и пристап на јав-
носта до Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011, 76/2013 
и 84/2014), Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на ден 
18.4.2016 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Трговското друштво за производство, трговија и 

угостителство СОЛУН 53 АД Гевгелија СЕ БРИШЕ од 
Регистарот на акционерски друштва со посебни об-
врски за известување, поради стечај.  

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

 
УП 1 10-52 Комисија за хартии од вредност 

18 април 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2246. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и 
член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 
78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво 
за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕ-
РИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје, за из-
давање на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на 20.4.2016 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, трговија и услуги 

ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. Желево бр.2/2/10 Скопје 
- Карпош, согласно член 39 став 1 од Законот за енер-
гетика, му се издава  лиценца, за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија во мала 
хидроелектрана МХЕЦ „Коњарка“ со реф. бр. 235. 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 12-03/16  

20 април 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
ЛИЦЕНЦА 

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

ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. Желево бр.2/2/10 Скопје - Карпош. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 267.01.1/16 
 
4. Број на деловниот субјект – 5338891 
 
5. Единствен даночен број – 403099936927 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Коњарка“ 
со реф. бр. 235 во општина Новаци. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

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

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

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

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 
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- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

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

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

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

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

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

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

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

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

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

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

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

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

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

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

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

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

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на 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. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 



25 април 2016  Бр. 81 - Стр. 9 

 
 

 

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

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

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

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

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

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

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

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

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

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

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

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

Прилог 2 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ  
КОЊАРКА,  реф. бр. 235 

 
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Коњарка со реф. бр.235 со  инсталирана моќност од  
1016 kW;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 
дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-
ност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа; 

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

ла - 75 години. 
4. податоци за турбина: 
- тип, производител и номинални податоци – Пел-

тон вертикална, Ваптех Р. Бугарија; 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 888 kW, 
- Номинален проток: 0,682 m3/s, 
- Номинален нето пад: 146,83 m, 
- Номинална брзина: 750 min -1 
5. Податоци за генератор: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 1250 kW, 
- Моќнoст активна: 1000 kW, 
- Номинален напон: 0.4 kV, 
- Номинална брзина: 750 min -1 
- Номинален фактор на моќност: 0,8 
6. Податоци за трансформатор: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 1250 kVA, 
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV 

__________ 
2247. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и член 28 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), 
постапувајќи по барањето на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги АГРО ГАМА ДОО увоз - извоз 
Василево, за издавање на лиценца за производство на 
електрична енергија, на седницата одржана на 
20.4.2016 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, трговија и услуги 

АГРО ГАМА ДОО увоз - извоз Василево, со седиште 
на Населено место без уличен систем б.б., - индустрис-
ка зона Василево, му се издава лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АГРО 
ГАМА“. 

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

 
УП1 Бр. 12-06/16  

20 април 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

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

ГАМА ДОО увоз - извоз Василево, со седиште на На-
селено место без уличен систем б.б., - индустриска зо-
на Василево 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
20.4.2016 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
20.4.2051 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 268.01.1/16 
 
6. Број на деловниот субјект – 6076785 
 
7. Единствен даночен број – 4027006147828 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши од фотонапонска електроцентрала „АГРО 
ГАМА“ на КП бр. 1318, КО Василево општина Васи-
лево. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво 
за производство, трговија и услуги АГРО ГАМА ДОО 
увоз - извоз Василево, со седиште на Населено место 
без уличен систем бб - индустриска зона Василево, (во 
понатамошниот текст: носител на лиценцата) и негово-
то 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, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

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

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

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

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

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
17. Обврска за овозможување на пристап до произ-

водните единици и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-

латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инстала-
ции, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

      Изменување и продолжување, како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

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

Прилог 2 
 
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклу-

чен на дистрибутивна мрежа: 
1. име на фотоволтаичен систем –  „ АГРО ГАМА“ 

со  планирана моќност од 23,52 кW;  
2. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 
- година на завршеток на градба - 2016 година, 
- година на почеток на работа – 2016 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   45 години. 
3. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 96 x 245 W, 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – PTSolartec-245W; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 245 Wp, 
- Напон: 30,3V, 
- Струја: 8,08A 
- Вкупна инсталирана моќност: 23,52 кW. 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор –Diehl-Platinum GmbH, Gemany 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор – 22000W;  
4. годишно сончево зрачење на таа локација – 1620 

kWh/m2; 
5. очекувано производство на електрична енергија – 

30.500 kWh –  годишно 
__________ 

2248. 
Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија, врз основа на член 151,  став 6 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 
41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), и 
член 10, став 5 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи изво-
ри на енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје, на ден 20.4.2016 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи изво-
ри на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 235 
Коњарка“ со реф. бр. 235, УП1 бр.08-132/13 од 
25.6.2013 година, на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје, се продолжува до 
11.11.2016 година. 

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

 
УП1 Бр. 08-132/13  

20 април 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 



 Стр. 12 - Бр. 81                                                                                        25 април 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2249. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Зако-

нот 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 и 53/16), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, 
увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, на ден 18.4.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА  

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 378 Речица и Гр-
мешница“ со реф. бр. 378, УП1 бр.08-147/13 од 25.6.2013 година, на Друштвото за производство, трговија на 
големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, се продолжува до 24.10.2016 
година. 

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

 
        УП1 Бр. 08-147/13  
     18 април 2016 година                                                                   Претседател, 
                   Скопје                                                                      Димитар Петров, с.р. 
 

www.slvesnik.com.mk                                                                                                     contact@slvesnik.com.mk 
 
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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