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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1116.
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Македонија” бр.52/1991, 1/1992, 31/1998,
91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019)
согласно член 1 од Законот за помилување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр.
99/16), Претседателот на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
I
Делумно се ослободуваат од понатамошно извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените
лица:
1. ЗОРАН БОРИС БОЈАЏИЕВ од Кавадарци, во
траење од 5 месеци,
2. ЃУНЕР РАМИЗ ЈУСЕИНОВСКИ од Куманово,
во траење од 3 месеци,
3. ЉИРИДОН ВЕБИ ЉАТИФИ од Куманово, во
траење од 3 месеци.
II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08-519/1
Претседател на Република
18 март 2020 година
Северна Македонија,
Скопје
Стево Пендаровски, с.р.
__________
1117.
Врз основа на членовите 125 и 126 од Уставот на
Република Северна Македонија, а во врска со предлогот на Владата на Република Северна Македонија до
Собранието на Република Северна Македонија да утврди постоење на вонредна состојба на територијата на
Република Северна Македонија заради спречување на
внесување, ширење и справување со Коронавирус
COVID-19, а согласно пандемска епидемија прогласена
од Светската здравствена организација за нов вид на
вирус кој е проширен на сите континенти и ја зафати
територијата на Република Северна Македонија бр. 442329/1 од 18.3.2020 година и известувањето од претседателот на Собранието на Република Северна Македонија бр. 09-1690/2 од 18.3.2020 година, донесувам
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
I
Се утврдува постоење на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија за период од 30 дена заради заштита и справување со последиците од ширењето на Коронавирусот COVID-19.
II
Одлуката се донесува врз основа на образложениот
предлог на Владата на Република Северна Македонија
бр. 44-2329/1 од 18.3.2020 година до Собранието на Република Северна Македонија, во кој се утврдува постоење на пандемска епидемија прогласена од Светската здравствена организација за нов вид на вирус кој е
проширен на сите континенти и ја зафаќа територијата
на Република Северна Македонија и известувањето од
претседателот на Собранието на Република Северна
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Македонија бр. 09-1690/2 од 18.3.2020 година дека
Собранието на Република Северна Македонија согласно со Одлуката за распуштање на Собранието на Република Северна Македонија „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 43/20, не може да
свика седница на која ќе се разгледа предлогот поднесен од Владата на Република Северна Македонија.
III
Одлуката ќе му биде поднесена на Собранието на
Република Северна Македонија на потврдување штом
тоа ќе е во можност да се состане.
IV
За времетраењето на вонредната состојба Владата
во согласност со Уставот и со закон донесува уредби
со законска сила.
V
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-526/2
18 март 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1118.
Врз основа на член 40 алинеја 4 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ” бр. 102/19), претседателот на Судскиот совет на Република Северна Македонија, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД ВИНИЦА
Се врши ИСПРАВКА на Одлуката за избор на судии поротници на Основен суд Виница бр. 02-17/3 од
30.1.2020 година.
ИСПРАВКАТА се врши во изреката на Одлуката
под реден број 4 делот на името на избраниот судијапоротник на начин што наместо името „Александар“
треба да стои името „Александра“.
Во останатиот дел Одлуката бр.02-17/3 од 30.1.2020
година останува неизменета.
Бр. 02-17/5
18 март 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

1119.
Врз основа на Амандманот XXIX на Уставот на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“
бр.107/05) член 42 од Законот за судови („Службен
весник на РМ“ бр.58/06 ,35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и
„Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 36 став 1
алинеја 4 и 53 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/19)
Судскиот совет на Република Северна Македонија на
редовната 335-та седница одржана на 11.3.2020 ја донесе следната
ОДЛУКА
За судии - поротници на Основен суд Кавадарци се
избрани:
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1. Ѓорѓи Начев од Кавадарци
2. Марија Пончева од Кавадарци
3. Соња Мицева од Кавадарци
4. Аница Костова од Кавадарци
5. Елизабета Атанасова од Кавадарци,
6. Јулијана Димитрова - Стојкова од Кавадарци
7. Фердинанд Чејков од Кавадарци,
8. Иван Недев од Кавадарци
9. Јован Костов од Кавадарци,
10. Валентина Карадакова од Кавадарци
11. Сијка Спасовска од Кавадарци,
12. Цветанка Митровска - Змејкова од Кавадарци
13. Билјана Соколова од Кавадарци,
14. Дивна Настова од Кавадарци,
15. Мимоза Богоевска од Кавадарци,
16. Диме Крстев од Кавадарци
Оваа одлука влегува во сила на 16.3.2020 година.
Бр. 02-444/2
17 март 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Заменик претседател,
м-р Милазим Мустафа, с.р.
__________

Në bazë të Amandmaneve XXIX të Kushtetutës së
Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e RM
mnr.107),neni 42 nga Ligji për Gjykatat (Gazeta Zyrtare e
RM nr.58/06, 35/08, 150/10, 83/18 dhe 198/18 dhe Gazeta
Zyrtare e RMV nr.96/2019) dhe neni 36 paragrafi 1 alinea
5 dhe neni 53 nga Ligji për Këshillin Gjyqësor të
Republikë së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e RM
nr.102/19) Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e 335-të e mbajtur me datën
11.3.2020 solli
VENDIM
Për gjykatësit-porotë në Gjykatën Themelore Kavadar
1. Gjorgji Nançev nga Kavadari
2. Mirjana Poçeva nga Kavadari
3. Sonja Miceva nga Kavadari
4. Anica Kostov nga Kavadari
5. Elizabeta Atanasova nga Kavadari
6. Juliana Dimitrova Stojkova nga Kavadari
7. Ferdinand Çajkov nga Kavadari
8. Ivan Nedev nga Kavadari
9. Jovan Kostov nga Kavadari
10. Valentin Karadakov nga Kavadari
11. Sijka Spasovska nga Kavadari
12. Cvetanka Mitrovska Zmejkova nga Kavadari
13. Biljana Sokolova nga Kavadari
14. Divna Nastova nga Kavadari
15. Mimoza Bogoevska nga Kavadari
16. Dime Krstev nga Kavadari.
Ky Vendim hënë në fuqi me datën 16.3.2020.
Бр. 02-444/2
17 март 2020 година
Скопје

Këshilli Gjyqësor i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Zëvеndës kryetar
мr. Milazim Mustafa
__________

1120.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ КРИВИЧЕН
СУД СКОПЈЕ
За судија на Основниот кривичен суд Скопје е избрана:
АНА ВЕЛКОВСКА - кандидат од Академијата за
судии и јавни обвинители.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-296/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

1121.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ КРИВИЧЕН
СУД СКОПЈЕ
За судија на Основниот кривичен суд Скопје е избрана:
ТАМАРА ВИТЛАРОВА - СМИЛЕВСКА - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-297/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

1122.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ КРИВИЧЕН
СУД СКОПЈЕ
За судија на Основниот кривичен суд Скопје е избрана:
ИМРАНЕ СЕЛМАНИ - кандидат од Академијата за
судии и јавни обвинители.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 09-298/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
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1123.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ
ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ
За судија на Основниот граѓански суд Скопје е избрана:
СУЗАНА ДИМИТРИЕВ - кандидат од Академијата
за судии и јавни обвинители.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-299/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

1124.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ” бр.96/19)
и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ
ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ
За судија на Основниот граѓански суд Скопје е избрана:
ЉУПКА КРЧИНСКА-СТЕФКОВА - кандидат од
Академијата за судии и јавни обвинители.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-300/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

1125.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ
ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ
За судија на Основниот граѓански суд Скопје е избрана:
РОЗЕАНА ТАСЕВА - кандидат од Академијата за
судии и јавни обвинители.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 09-301/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

1126.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 43
став 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и
83/2018) и член 41 и 42 од Законот за Судскиот совет
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011,
20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/2018), Судскиот совет на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на ден 10.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
СКОПЈЕ
1. За судија на Апелационен суд Скопје е избран:
- Јусуф Ајрулахи– судија на Основен суд Куманово.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-317/2
10 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

1127.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 од Законот
за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член
41 и 42 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015,
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 10.2.2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
СКОПЈЕ
1. За судија на Апелационен суд Скопје е избранa:
- Виолета Поповска – судија на Основен граѓански
суд Скопје.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-318/2
10 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
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1128.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 43
став 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и
83/2018) и член 41 и 42 од Законот за Судскиот совет
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011,
20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/2018), Судскиот совет на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на ден 10.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
СКОПЈЕ
1. За судија на Апелационен суд Скопје е избран:
- Аритон Ала – судија на Основен граѓански суд
Скопје.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-319/2
10 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

1129.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 од Законот
за судовите („Службен весник на Република Македонија” бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член
41 и 42 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015,
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 10.2.2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
СКОПЈЕ
1. За судија на Апелационен суд Скопје е избрана:
- Петранка Ташева – судија на Основен суд Струмица.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-320/3
10 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1130.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 44, став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.51/19, 54/19 и 214/19), Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 март 2020 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, промет и услуги
ВИЧИШКИ КОМЕРЦ Долорес ДООЕЛ Скопје му се
издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВИЧИШКИ КОМЕРЦ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престануваат да важи Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-11/19 од 13
јуни 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.128/19).
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-11/19
16 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, промет и услуги ВИЧИШКИ КОМЕРЦ Долорес ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 24 бр. 37 Илинден, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 16 март 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 16 март 2055
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-367-2020
6. Единствен матичен број: 4300009
7. Единствен даночен број: 4030992127172
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВИЧИШКИ КОМЕРЦ“
со локација на кровна површина од деловен објект со
магацински простор кој е изграден на земјиштето ГП
бр.26.9, КП бр.1308 КО Илинден, општина Илинден.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
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- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
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5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот 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 електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВИЧИШКИ КОМЕРЦ“,
со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
„ВИЧИШКИ КОМЕРЦ“,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 105,62 kW,
в) општи податоци:
- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2020 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
г) податоци за опрема:
- број на фотонапонски панели: 96
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: HERMES
SOLAR
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- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 250 WP
- број на фотонапонски модули: 308
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PIKCELL
GROUP
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 265 WP
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONIUS EKO 25 – 1 парче со номинална моќност 25 kW
- FRONIUS EKO 27 – 1 парче со номинална моќност 27 kW
- FRONIUS EKO 20 – 2 парчиња со номинална моќност 20 kW
д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.650
kWh/m2
е) очекувано производство на електрична енергија:
140.000 kWh.
__________
1131.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19),
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 март 2020 година, донесе

4. Датум на важење на лиценцата: 16 март 2055
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-416-2020
6. Единствен матичен број: 4251881
7. Единствен даночен број: 4030991101080
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ГРАНЕКСПОРТ СОЛАР“ со локација на кров на објект на КП бр. 389/1, ГП
2.28 КО Центар 2, Скопје.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 март 2020
година

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги
ГРАНЕКСПОРТ ДОО увоз-извоз Скопје му се издава
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ГРАНЕКСПОРТ СОЛАР“.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-20/20
16 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНЕКСПОРТ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.
50-та Дивизија бр.24а Скопје-Центар, Република Северна Македонија
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Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
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15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ГРАНЕКСПОРТ СОЛАР“, со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“ГРАНЕКСПОРТ СОЛАР”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 40,26 kW,
в) општи податоци:
- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2020 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
г) податоци за опрема:
- број на фотонапонски панели: 122
- тип на фотонапонски панели: монокристален силициум
- производител на фотонапонски панели: JAМ60S10
320-340/PR
- номинални податоци на фотонапонски панели моќност 330 Wp
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- Huawei SUN2000-36KTL-40kW
д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.530
kWh/m2
е) очекувано производство на електрична енергија:
48.323 kWh.
__________
1132.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 46 од Законот за енергетика* („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19), член
21 став (1) алинеја 1) и член 24 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 16 март
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Со оваа одлука се врши продолжување и изменување на Одлука за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/10
и 16/17), а со тоа и на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Скопје.
2. Продолжувањето на лиценцата од точка 1 на оваа
одлука се врши по барање на носителот при што истата
се продолжува за период од десет години.
3. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука
се врши по службена должност поради усогласувањето
со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*.
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4. Прилогот 1 се заменува со нов Прилог кој е составен дел од оваа одлука.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-21/20
16 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Прилог

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Илинден бр.471/2 Скопје-Центар, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 5 мај 2010
година
4. Датум на продолжување на лиценцата: 16 март
2020 година
5. Датум на важење на лиценцата: 5 мај 2030 година
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-53-2010
7. Единствен матичен број: 6482279
8. Единствен даночен број: 4043009501270
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како трговија со електрична енергија во смисла на
оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и
продажба во странство.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен:
- на операторот на електропреносниот систем и
операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им ги доставува информациите за количините на
електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична
енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност
со правилата за пазар на електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,

- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е
должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*,
- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,
- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот
систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена,
при што во фактурата за потрошувачите директно
приклучени на електропреносниот систем го вклучува
и надоместокот на електрична енергија од обновливи
извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот
на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем,
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци.
12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на електрична
енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.
13. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
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14. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.
__________
1133.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 44, став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.51/19, 54/19 и 214/19), Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 март 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕЦ ТОПОЛКИ ДОО Скопје му се издава лиценца
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со реф.бр.316“.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Со денот на влегување во сила на оваа одлука
престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 245/19) и Одлука
за издавање на лиценца за пробна работа („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 7/20).
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-24/20
16 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги МХЕЦ
ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети
Климент Охридски бр.30 Скопје - Центар, Република
Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 16 март 2020
година

4. Датум на важење на лиценцата: 4 мај 2038 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-400-2020
6. Единствен матичен број: 6974783
7. Единствен даночен број: 4080014546101
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со реф.бр.316“ во општина Чашка.
9. Права, обврски и одговорности на носителот
на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
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та година да достави годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот 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 електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
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15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Тополка со реф.бр.316”, со
следните технички карактеристики:
а) назив на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Тополка
со реф.бр.316“
б) општи податоци:
- година на почеток на градба: 2018
- година на завршување на градба: 2019
в) податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци - Фероинвест Вертикална Пелтон,
- номинални податоци:
- моќност: 3055 kW,
- инсталиран проток: 2,1 m³/s,
- инсталиран нето пад: 166,2m,
- номинална брзина: 500 RPM
г) податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци - Mareli
Италија, трифазен синхрон со вертикална осовина;
- номинални податоци:
- инсталирана привидна моќност: 3600 kVА,
- фактор на моќност: 0,8
- номинална активна моќност: 2880 kW,
- фреквенција: 50 Hz
- работен напон: 6,3 kV,
- номинална брзина: 500 RPM
д) податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќност привидна: 3600 kVA,
- номинален напон: 10,5(21)/6,3 kV/kV

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1134.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Северна 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 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19),
Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2020 година, во однос на месец јануари 2020 година, е повисока за 0,1 %.
2. Правото на пораст на платите за месец февруари
2020 година, во однос на месец јануари 2020 година, за
работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија,
изнесува 0,05 %.
Заменик министер за труд
и социјална политика,
Ѓонул Бајрактар, с.р.
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contact@slvesnik.com.mk
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бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
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телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
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